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48/19 Opptaksrapport 2019 - 19/02195-3 Opptaksrapport 2019 : Opptaksrapport 2019

Opptaksrapport 2019
Resultat og trendar i 2019 
Seksjon for opptak, Noregs Handelshøgskole 



48/19 Opptaksrapport 2019 - 19/02195-3 Opptaksrapport 2019 : Opptaksrapport 2019

1 

Innhald 

Bakgrunn ................................................................................................................................................. 2 

Resultat frå opptak i 2019 ....................................................................................................................... 3 

Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanninga ........................................................................ 6 

Master i økonomi og administrasjon – norsk opptak .............................................................................. 7 

Master i økonomi og administrasjon – internasjonalt opptak ............................................................... 15 

Opptak av dobbelgradstudentar ......................................................................................................... 17 

Master i rekneskap og revisjon ............................................................................................................. 18 

2-årig MRR ....................................................................................................................................... 18 

1-årig MRR ....................................................................................................................................... 21 

Kort om dei forvaltningsmessige sidene ved opptaksprosessen ........................................................... 23 

Kort om marknadsføring frå marknadsavdelinga ................................................................................. 24 

Oppsummering og sluttkommentar ....................................................................................................... 27 



48/19 Opptaksrapport 2019 - 19/02195-3 Opptaksrapport 2019 : Opptaksrapport 2019

2 

Bakgrunn 

NHH-styret vedtok 12.12.2018 i sak 84/18 følgande om årets opptaksrammer: 

Opptaket til dei norske masterprogramma vert køyrt ordinært, som vil seie at det ikkje vert sett nokon 

tilbodsgaranti, men at alle søkarane vert sakshandsama og rangert før det vert køyrt eit felles opptak 

med eit gitt tilbodstal. Dette vart gjort for fyrste gong i 2018 for dei 2-årige masterprogramma og i 2017 

for 1-årig MRR. 

Opptaket til det internasjonale masterprogrammet, MSc, er framleis rullerande. Kvalifiserte søkarar får 

fortløpande tilbod om studieplass i sakshandsamingsperioden. I resultattala på MSc reknar NHH inn 

dobbelgradstudentane blant møttala, men dobbelgradstudentane vert ikkje rekna inn i søkartala. 

Søknadar til dobbelgradprogrammet vert ikkje registrert som MSc-søknadar i FS-systemet før etter at 

fristen for å søke opptak til MSc er gått ut. Dobbelgradstudentane søker via sin heimeinstitusjon til 

seksjon for internasjonale relasjonar på NHH, og vert på den måten tatt opp på MSc-programmet. 

Opptaket til bachelordelen av siviløkonomutdanninga vert gjort gjennom Samordna Opptak. Søkarane 

kan setje opp 10 studieønsker, og søknadane vert fordelt ut på dei forskjellige institusjonane for 

sakshandsaming etter søkarens fyrsteval. Dette betyr at blant dei studentane som kjem inn på NHH, er 

det mange som har fått søknaden sin handsama ved ein annan lærestad, og opptakskontoret på NHH 

har handsama søknadar for studentar ved andre lærestadar. 

«Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige 

siviløkonomutdanningen høsten 2019. 

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

studiestart. 

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

revisjon i Oslo. 

Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer at opptaket av 

internasjonale masterstudenter høsten 2019 opprettholdes eller økes noe» 
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Resultat frå opptak i 2019 

Ved siste oppteljing var det 485 møtte studentar på bachelor og på master møtte 775 studentar fordelt 

på dei ulike masterprogramma. Møttalet på master inkluderer ikkje MRR i Oslo, ettersom MRR i Oslo 

ikkje er inne i NHHs totale opptaksramme, men har ei eiga opptaksramme. NHH ligg, som ein kan sjå, 

noko under mål på master, til liks med i 2017 og 2018.  

Tabell 1: Totaloversikt for opptaket 2019 

MØTT    2014 2015 2016 2017 2018 2019 Måltal 

Bachelor i økonomi og 
administrasjon 

453 443 489 459 451 485 470 

Master i økonomi og 
administrasjon 

613 587 567 542 565 595  

MSc internasjonale profilar 
master* 

55 70 74 90 117 108  

Master i rekneskap og revisjon 110 114 165 170 134 135  

Master i rekneskap og revisjon 
- Oslo 

- - - 50 46 63 50 

Master i rekneskap og revisjon 
- Bergen 

- - - 63 43 31  

Master i rekneskap og revisjon 
- Bergen 2 årig 

- - 30 38 26 31  

Totalt bachelor 453 443 489 459 451 485 470 

 
Totalt master 
 

778 771 806 802 816 838 845 

Master ekskl. Oslo 778 771 806 752 770 775 795 
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Tabell 2. Utvikling i ja-svar gjennom opptaket 

 

Av tabell 2 ser vi at tala på ja-svar låg godt over måltalet for møtt på masterprogramma tett opp til 

studiestart, og det vart dermed ikkje supplert på masterprogramma. Det var likevel ein del som ikkje 

møtte til studiestart, og talet på møtte studentar enda dermed litt under måltalet. På bachelorstudiet har 

vi derimot i år nådd målet på studentar møtt. Dette kjem av at det i år vart gitt ekstra mange tilbod for 

å kompensere for alle som ikkje møter til studiestart, trass i at dei har svart ja på tilbod. 

Manglande samsvar mellom tilbod og møtt er ein nasjonal trend. Masteropptaka er ikkje samordna i 

Noreg, og sakshandsamast lokalt. Kvar einskild søkar kan difor søke alle dei masteropptaka han eller 

ho ønsker, og vert sakshandsama meir eller mindre parallelt ved mange lærestadar. Alle lærestader har 

ulike søknadsperiodar, søknadsfristar, tilbodsdatoar og svarfristar. Søkarar, særleg gode søkarar, vil ha 

ei rekkje ulike tilbod å ta stilling til fram mot studiestart, og institusjonane har ei krevjande oppgåve i å 

dimensjonere tilbod og treffe måltala. Nasjonal samordning er på planen frå UNIT, og NHH deltek i ei 

nasjonal ressurs- og arbeidsgruppe som skal spele inn forslag til ny nasjonal opptaksmodell for 

masterstudia.  

  



48/19 Opptaksrapport 2019 - 19/02195-3 Opptaksrapport 2019 : Opptaksrapport 2019

 

5 

 

 

  Tabell 3: Utvikling i ja-svar for masteropptaka frå juni til «møtt» 1. september. . 

Tabell 3 illustrerer utviklinga i «frå ja til nei» og frå «ja til ikkje møtt». Datoen «møtt» er 1. 

september.  
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Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanninga 

Tal på søkarar til bachelorstudiet ved søknadsfristen 15. april gjekk i år ned med 4% frå 2018. Trass i 

noko nedgang i tal på søkarar totalt og tal på fyrsteprioritetssøkarar, var siviløkonomstudiet på NHH 

også i år nest mest søkt av grunnstudia i Noreg, etter rettsvitenskap ved UiO. NHH har dei siste 10 åra 

lege på 1. eller 2. plass for tal på fyrstevalssøkararar i april. Tal frå Samordna Opptak viser at søkinga 

generelt til økonomisk-administrative studium har endra seg lite frå i fjor, med ein nedgang på 0,1%.  

I år vart det gitt 895 tilbod i hovudopptaket, og det var ikkje behov for suppleringsopptak. Møtt-talet 

for bachelorstudiet vart 485, og vi har dermed i år møtt måltalet på 470 studentar. Poenggrensene i 

årets opptak vart 52,7 (kvote for fyrstegongsvitnemål) og 56,4 (ordinær kvote). I fjorårets opptak vart 

det behov for supplering, og dei endelege poenggrensene var 52,7 (f) og 56,5 (o). Det er dermed lite 

endring i grensa frå i fjor, trass i at det i år vart gitt 65 fleire tilbod i år enn totalt i 2018.  

NHH har som målsetjing at kjønnsfordelinga blant studentane ikkje skal vera større enn 60/40. 

Kvinnedelen blant møtte studentar til bachelorstudiet i år vart 36,9%. Dette er noko under 

målsetjinga, men det er samstundes eit positivt skifte i kvinnedelen med ein oppgang på 2,5 

prosentpoeng frå i fjor. Sidan 2014, då kvinnedelen var på 41,3%, har han vore minkande for kvart år, 

men i årets opptak har han altså gått opp att. Vi håper at dette er starten på ei vekst i kvinnedelen. 

Tabell 2: Tal for bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanninga. F=fyrstegongsvitnemålskvota og O= ordinær kvote. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Måltal 450 470 470 470 470 

Søkarar 4849 4277 4114 4216 4030 

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

1.prioritetssøkarar 2117 1816 1773 1801 1716 

   Endring 9 % -14 % -2 % 2 % -5 % 

Poenggrense F 53,4 52,9 52,6* 52,7* 52,7 

Poenggrense O 56,3 56,5 56* 56,5* 56,4 

Møtt 443 489 459 451 485 

Kvinnedel møtt 40,20 % 36,00 % 35,10 % 34,40 % 36,90 % 
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Kor kjem søkarane frå?  

Vi kan sjå at størsteparten av søkarane til BØA kjem frå Bergen og Oslo. Tabell 5 viser dei 10 

kommunane vi har flest søkarar frå; Oslo sine nabokommunar Asker, Bærum og Lørenskog, 

Stavanger og nabokommunen Sandnes, Trondheim og Ålesund. Kategorien «ukjent» inneheld norske 

søkarar med bustad utanfor Noreg, dei kjem frå Frankrike, Spania/Gran Canaria.  

Tabell 5. Tal for kommunebakgrunn i bachelordelen den femårige siviløkonomutdanninga 

Kommune 1.pri søkarar Ja Møtt 

Bergen 265 115 99 

Oslo 265 99 75 

Bærum 155 63 51 

Asker 73 26 22 

Trondheim 55 18 15 

Stavanger 53 15 12 

Ålesund 22 8 8 

Sandnes 17 7 7 

Ukjent 19 6 5 

Lørenskog 19 6 5 
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Fyrsteprioritetssøkaranes skulebakgrunn?  

Tabell 6. Skulebakgrunn for fyrsteprioritetssøkarane til bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanninga 

Skuler 2019 2018 2017 

1.pri

søkarar 

Møtt 1.pri

søkarar 

Møtt 1.pri

søkarar 

Møtt 

Amalie Skram VGS 58 23 37 10 28 11 

Nadderud VGS 35 19 38 13 28 12 

Ullern VGS 44 18 45 12 25 3 

Asker VGS 37 14 31 11 31 20 

Oslo 

Handelsgymnasium 

57 14 75 20 79 20 

Nordahl Grieg VGS 33 12 37 14 36 11 

Metis VGS 27 11 16 3 15 5 

Valler VGS 28 9 26 9 20 4 

Danielsen VGS 23 9 26 11 9 

Elvebakken VGS 21 9 17 5 17 4 

St. Olav VGS 15 9 23 7 19 11 

Sandvika VGS 31 8 31 5 30 10 

Sandnes VGS 18 8 13 4 11 5 

Stabekk VGS 22 7 22 3 22 1 

Langhaugen VGS 15 7 19 7 17 5 

Tabell 6 viser kva vidaregåande skule søkarane kjem frå, og ein kan sjå at er det relativt små og 

ganske stabile tal. Dette kan tyde på at val av utdanning og studiestad for dei fleste er ein lang 

avgjerdsprosess der mange faktorar spelar inn, også faktorar som NHH ikkje rår over. Det kan difor 

vera krevjande å måle effekten av einskilde marknadsføringstiltak i søkartal på kort sikt. 
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Omprioriteringar frå søknadsfristen til hovudopptaket 

Fram til 1. juli har søkarane muligheit til å omprioritere studieønska dei har ført opp i sønaden sin. 

Dei kan og fjerne studieønskje, men ikkje føre opp nye. Dette betyr at søkartala kan endre seg mykje i 

perioden 15. april til 1. juli. Tabell 7. viser den prosentvise endringa i fyrsteprioritetssøkarar til NHH 

tilbake til 2005. Av tabellen kan ein lese at fleire  og fleire er usikre på sine studieval og dermed 

endrer prioriteringa i søknaden sin.  

Tabell 7. Prosentvis endring i fyrsteprioritetssøkarar 15. april – 1. juli.  
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Master i økonomi og administrasjon – norsk opptak 

Talet på møtte studentar på MØA vart i år 595 studentar, der 244 er eksterne og 365 er interne. Av dei 

interne er 67 vårkandidatar. Dette er ein oppgang frå 565 studentar i fjor. I årets eksterne opptak vart 

det gitt ut 376 tilbod, og det var 313 ja-svar mot 231 i fjor. Karaktergrensa vart 3,92. Tal på ja-svar 

heldt seg høgt og stabilt fram mot studiestart, og det såg dermed ut til at vi ville ligge godt over måltalet. 

Ved studiestart var det likevel ein del fråfall, og vi enda til slutt med 244 møtte eksterne studentar trass 

ei stor auke i talet på ja-svar. Totalt vart fordelinga av nye norske MØA- studentar slik: 244 eksterne, 

284 interne haust og 67 interne vår. Dette er vist i tabell 8. 

 

I 2018 vart det for fyrste gong gjort eit samla opptak for MØA, i motsetnad til eit rullerande opptak som 

har blitt gjort dei tidlegare åra. Det vil difor ikkje vera heilt riktig å samanlikna tala frå 2018 og 2019 

med opptakstal frå tidlegare år. Overgangen frå rullerande opptak har ført til at det no er mykje mindre 

behov for supplering. I 2017 vart det gjennomført sju suppleringsopptak, medan det ikkje var naudsynt 

med supplering i 2018 og 2019.  
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Tabell 8: Fordeling av master i økonomi og administrasjons studenter 2019 
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Blant dei møtte studentane var det 34,4% og 34,2% kvinner for høvesvis eksterne og interne kandidatar. 

For eksterne er dette ei minking på 4 prosentpoeng frå i fjor, og talet har ikkje vore så lågt sidan 2014.  

Søkarar som takkar ja til tilbodet om studieplass, men som sidan tek kontakt og takkar nei, har vi dei 

siste åra gitt ein eigen kode i FS. Dei kan takke nei når som helst i opptaksperioden. Desse søkarane er 

ikkje talt med i ja-svar, men visast i rada janei i tabellane. Ved å merke dei med ein eigen kode, kan 

vi ta ut tal for kor mange som ombestemmer seg etter at dei fyrst har takka ja, gitt at dei i ettertid gir 

oss beskjed om at dei ønsker å seie frå seg studieplassen. Vi starta ikkje å registrere Ja  nei før i 2017. 

Studentar som ikkje møter til studiestart får ikkje denne koden, men vil vise igjen i skilnaden mellom 

ja-svar og møtt.  

Tabell 9 viser utviklinga i tal i opptaksperioden for søkarar frå eksterne utdanningsinstitusjonar. Den 

viser søkarar, tilbod, kor mange ja-svar frå tilbod og møtt-tal. Utviklinga i tilbod bør sjåast i 

samanheng med tabell 10 som viser utviklinga i tal i opptaksperioden for søkarar frå eksterne 

utdanningsinstitusjonar. 

Tabell 9: Utvikling i eksterne MØA- studentar 
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Etter at bachelorstudentane ved NHH er ferdige med bachelorgraden kan dei søke om internovergang, 

opphald eller slutte ved NHH. For internovergang vart det i 2019 registrert ei auke frå 353 til 365. 365 

er det høgaste talet på internovergang sidan 2014. Tabell 11 og 12 viser utviklinga i internovergang 

for MØA. Også her er det ein del som ombestemmer seg frå dei har søkt om overgang, og vel å ikkje 

møte.  

Tabell 11: Utvikling i internovergangar master i økonomi og administrasjon 

INT MØA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinnedel 
møtt 

40,00 % 40,50 % 40,90 % 38,59 % 42,73 % 34,15 % 

Del møtt 95 % 96 % 96 % 92 % 97 % 96 % 
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Tabell 12: Utvikling i internovergangar Master i økonomi og administrasjon 

 

Tabell 13 viser oversikten over møtt og kvinnedel for interne søkarar. Kvinnedelen i år enda på 

34,15%, noko som er lågare enn dei siste fem åra. Det er ein klar nedgang frå fjorårets 42,73%, og er 

ei naturleg følgje av at vi no rekrutterer frå bachelorkull med lågare kvinnedel. Med høgare kvinnedel, 

vil desse tala stige.  

Tabell 13: Utvikling i møtt-andel kontra kvinnedel interne 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Søkere 441 394 405 365 390 414

Tilbudt overgang 391 355 363 339 353 365

Møtt 373 341 348 311 344 351
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Kva for institusjonar kjem søkarane til MØA frå? 

Tabell 14 viser kva institusjonar dei eksterne søkarane har tatt bachelorgraden sin ved. NHH har klart 

flest søkarar frå BI (202 kvalifiserte søkarar, og 84 møtte studentar). Vi har også mange søkarar frå 

NTNU og HVL som samanlagt er like store som BI. Desse tre institusjonane utgjer 69% av den 

kvalifiserte søkarmassa, og 67% av dei møtte studentane på MØA. 

Tabell 13: Oversikt over søkarar fra utdanningsinstitusjoner. 

 Kvalifiserte Tilbod JA Møtt 

BI 202 116 84 84 

NTNU 103 66 49 42 

HVL 68 46 40 37 

UiA 29 22 17 17 

UiS 25 15 12 12 

NORD 13 10 8 7 

Høyskolen 
Kristiania 

8 7 7 7 

NMBU 14 8 6 6 

OsloMET 13 9 7 6 

FHS 7 7 6 6 

HiMolde 11 7 5 5 

USN 13 6 6 5 

UiT 14 7 4 3 

NLA 3 3 3 2 

INN 9 5 1 1 

HiØ 3 2 1 1 

NHH 2 1 1 1 

UiB 1 1 1 1 

UiO 1 1 1 1 

Kombo 2 - - - 
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Master i økonomi og administrasjon – internasjonalt opptak 

I år er det totalt 108 studentar møtt på MSc, der 24 av desse er dobbelgradstudentar. Det er litt færre 

enn i fjor, men for andre år på rad er målet om over 100 MSc-studentar nådd. Det totale talet på 

søkarar til MSc - programmet har ikkje endra seg særleg frå i fjor, men talet på komplette søknadar 

har gått opp med fire prosentpoeng. Av dei komplette søknadane, var det 48% som fekk tilbod om 

studieplass, ein liten nedgang frå 53% i fjor. Vi ser også frå tala i tabell 15 at tal på ja-svar og møtt 

ikkje har endra seg mykje frå fjorårets opptak.  

Av dei studentane som møtte til studiestart på MSc, var delen kvinner på 44%. Fordelinga på dei ulike 

hovudprofilane:  

 

Tabell 15: MSc - hovudprofil.- fordeling 

 

Som ein kan sjå av tabell 16 er Europa den verdsdelen vi har flest kvalifiserte søkarar og møtt frå, 

med Asia like bak. Søkarar frå Asia møter i større grad når dei får tilbod, mens europearane fell i frå 

mellom tilbod om studieplass og møtt. Det er likevel positiv auke i samsvar mellom tilbod og møtt 

her. Dei vi har kontakt med, som seier frå seg plassen, har ofte fått eit tilbod ved ein konkurrerande 

handelshøgskule. Vi kan merke ein ørliten og positiv auke i talet på møtt frå Afrika og Sør-Amerika 
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 2019 2018 2017 

  Tilbod Møtt Tilbod Møtt Tilbod Møtt 

Afrika 2 2 1 1 0 0 

Asia 74 30 80 41 66 33 

Europa 114 48 124 44 118 34 

Nord-Amerika 10 5 12 7 10 6 

Sør-Amerika 3 2 3 1 2 2 

Oseania 0 0 1 0 0 0 
Tabell 16 – Statsborgarskap for MSc – esklusiv dobbelgrad – etter verdsdel 

 I tabell 17 kan ein sjå oversikt over topp 15 – statsborgarskap på MSc. Årsaken til at Noreg er på 3, 

plass her er at vi vurderer søknadane etter kva land bachelorgraden kjem frå, ikkje kor søkaren kjem 

frå. Dei norske MSc-søkarane har typisk bachelorgrad frå USA, Storbritannia og andre land i Europa. 

Dei fyller difor ikkje opptakskravet til MØA. Island er med i oversikten, av di NHH har starta eit 

marknadsføringsarbeid der.  

 2019 2018 2017 

  Tilbod Møtt Tilbod Møtt Tilbod Møtt 

Tyskland 42 16 28 8 28 9 

Kina 23 7 30 12 13 5 

Noreg 18 12 18 8 15 8 

Austerrike 14 1 6 4 9 0 

Finland 10 6 6 1 9 5 

Italia 9 3 19 3 18 2 

Iran 7 4 3 2 0 0 

USA 6 3 9 7 5 3 

Kviterussland 4 3 2 0 0 0 

India 6 5 7 3 6 4 

Sverige 6 2 19 6 12 3 

Russland 6 2 7 6 6 3 

Tyrkia 6 2 3 2 5 3 

Bangladesh 4 2 4 2 5 1 

Vietnam  4 2 8 6 5 5 

Ungarn 2 2 0 0 4 0 

Island 0 0 0 0 0 0 
Tabell 17 – topp 15 land – topp 15 land + Island – MSC (ikkje dobbelgrad)  2019, 2018 og 2017 – statsborgarskap 
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Opptak av dobbelgradstudentar 
Tabell 18: MSc - + dobbelgrad 

  H16** 
ordinære + 
dob.grad 

H17 
ordinære + 
dob.grad 

H18 
ordinære 

+ dob.grad 
H19 

ordinære 
+ dob.grad 

Søkarar 1506* 1491 + 14 1312 1312 + 0 1414 1414 + 0 1413 1413 + 0 

Komplette 
søknadar 

353* 339 + 14 498 498 + 0 472 472 + 0 529 529 + 27 

(del) 24,30 %  38,00 %  33,40 %  37,40 %  

Tilbod* 118 104 + 14 227 207 + 20 248 223 + 25 227 201 + 26 

Ja-svar* 83 69 + 14 112 95 + 17 126 102 + 24 125 101 + 24 

Møtt* 74 60 + 14 90 75 + 15 117 94 + 23 111  87 + 24 

Møtt* 74 60 + 14 90 75 + 15 117 94 + 23 132 108 + 24 

*Inkludert dobbelgrad 

 

Partnarinstitusjonane våre nominerer eit utval av studentar etter eigne interne søknadsrundar. Det er lite 

skilnad på kor mange nominasjonar vi tek i mot og kor mange av dei som er kvalifiserte søkarar. Blant 

dei som får opptak til dobbelgrad på NHH er det lite fråfall fram til studiestart. 

I opptaket for 2019 fekk 26 av 27 nominerte dobbelgradsøkarar med komplette søknadar tilbod. 24 av 

desse møtte til slutt til studiestart. Det gir ein møtt-del på 92 %. Dobbelgradstudentane utgjer 22% av 

dei 108 internasjonale MSc-studentane som møtte til studiestart i 2019. Dei kjem frå følgande 

institusjonar; Bocconi University (6 studentar), Louvain School of Management (4), Mannheim 

University (4), Ivey Business School ved Western University (4), Nova School of Business and 

Economics (3) Vytautas Magnus University (1) og HEC Paris (2). Dei har valt følgande hovudprofilar: 

ENE (5), ECN (1), STR (8), FIE (6), MBM (2) og INB (2).  



48/19 Opptaksrapport 2019 - 19/02195-3 Opptaksrapport 2019 : Opptaksrapport 2019

 

18 

 

Master i rekneskap og revisjon 

På master i rekneskap og revisjon møtte det i år totalt 135 studentar, som er omtrent det same som i 

fjor. Av dei møtte skal 41 følge det toårige løpet, medan 31 skal ta eittårig løp i Bergen og dei resterande 

63 går eittårig løp i Oslo. 

2-årig MRR 
Slik ein kan sjå av tabell 19, 20, 21 og 22 er søkartalet til 2-årig MRR lite endra frå fjoråret, og 

eksternt møtte det 5 fleire studentar i år enn i fjor. Det kan likevel sjå ut til at det er ein liten nedgang 

både i talet på søkarar og møtte interne kandidatar. Av dei 41 møtte til studiestart på 2-årig MRR, er 

31 av dei eksterne søkarar, medan 10 er interne kandidatar. Blant dei eksterne, ser vi at nesten 

halvparten har tatt bachelorgraden sin på HVL (12 studentar).  

Karaktergrensa i opptaket til det 2-årige MRR-programmet var i år 3,83, som er det lågaste dei siste 3 

åra. 

Tabell 19: Opptak av eksterne kandidatar til masterstudiet i rekneskap og revisjon (ekskl. Oslo) 

  H15 H16 H17 H18 H19 

Søkarar 354 362 276 202 169 

Tilbod 173 207 187 150 114 

Ja-svar 111 158 111 80 70 

Ja→Nei - - 18 27 16 

Møtt 99 133 101 69 62 

Kvinnedel møtt 47,50 % 39,80 % 48,51 % 37,68 % 41.93% 
 

Tabell 20: Opptak av interne kandidater til masterstudiet i rekneskap og revisjon 

  H15 H16 H17 H18 H19 

Søkarar 18 37 19 20 11 

Innvilga overgang 16 32 19 19 10 

Møtt 15 32 19 19 10 

Kvinnedel møtt 53,30 % 28,10 % 63,16 % 26,32 % 40 % 
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Tabell 21: Kva institusjon kjem søkarane til 2-årig MRR frå?  

 1.pri søkarar Tilbod Ja Møtt 

HVL 21 17 13 12 

BI 14 17 7 5 

NTNU 9 8 4 4 

UiA 10 7 3 3 

UiS 5 2 2 2 

Høyskolen 
Kristiania 

1 2 1 1 

UiT 4 2 1 1 

USN 7 3 1 1 

OsloMET 3 1 1 1 

Wuhan  
University 

1 1 1 1 

NORD 3 1 - - 

UiB 1 1 - 
- 
 

Utenlandske  
universiteter 

7 - - - 

Ukjent 6 - - - 

NHH 1 - - - 
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Tabell 22: Fordeling MRR (tal i parentes inkluderer interne kandidater) 

  

2017 2018 2019 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

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

1-årig 
Bergen 

1-årig 
Oslo 

1-årig  
totalt 

1-årig 
Bergen 

1-årig 
Oslo 

1-årig  
totalt 

Søkarar 
117 

(136) 
100 

(120) 
105 

(116) 
320 102 146 248 64 155 219 

Tilbod 
63 

(82) 
58 

(77) 
64 

(74) 
211 92 83 175 50 81 131 

Ja-svar 
40 

(59) 
28 

(47) 
34 

(44) 
125 52 55 107 36 67 103 

Møtt 
38 

(57) 
26 

(45) 
31 

(41) 
113 43 46 89 31 63 94 

Kvinnedel 
møtt 

65,8 % 
(64,9 %) 

38,5 % 
(33,3 %) 

48,4 % 
(46,3 

%) 
41,6 % 37,2 % 43,5 % 40,4 % 35,5 % 52,4 % 46,8 % 
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1-årig MRR 
Søkartalet til det 1-årige MRR-programmet i Oslo har gått litt opp sidan i fjor, og vi enda også til slutt 

med 17 fleire studentar møtt. I Bergen har søkartalet derimot gått ned, og møtt-talet har gått ned frå 43 

til 31 studentar. 

Karaktergrensa i Oslo var 4,19 etter hovudopptaket, som er det same som i fjor. Då det vart gjort 

supplering i årets opptak, vart endelege karaktergrensa likevel lågare enn i fjor og enda på 4,07. På 1-

årig MRR i Bergen fekk alle kvalifiserte søkarar i år tilbod om studieplass.  

Av dei møtte studentane på dei 1-årige MRR-programma, var det 46,8% kvinner.  

Tabell 23: Revisjonsbakgrunn 1-årig MRR 

 Kvalifiserte søkarar – Oslo/Bergen 
Møtt 
Oslo 

Møtt 
Bergen 

Ingen 45 4 14 

PWC 44 19 6 

BDO 38 19 4 

KPMG 25 9 2 

EY 
18 6 

5 

Deloitte 6 2 - 

Kombinasjon 5 3 - 

Riksrevisjonen 1 1 - 

RSM 1 - - 
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Tabell 24: Kva institusjon kjem søkarane til 1-årig MRR frå?  

 Kvalifiserte 
søkarar 

Tilbod Ja Møtt 

NHH 85 61 49 47 

BI 29 24 20 19 

CBS 13 9 5 5 

UiA 11 7 6 5 

NTNU 10 5 3 3 

UiS 5 4 3 3 

NMBU 5 3 3 3 

UiT 4 3 3 3 

OsloMET 3 3 3 2 

UiO 3 2 2 1 

UiB 2 2 1 1 

Kingston  
University 

1 1 1 1 

HVL 1 1 1 1 

USN 6 4 2 - 

NORD 2 2 1 - 

HiMolde 1 - - - 

Inn 1 - - - 

University 
Of Warwick 

1 - - - 
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Kort om dei forvaltingsmessige sidene ved opptaksprosessen 

Søknadsfristen for alle masterstudia er 15. februar, men opptaksprosessen strekk seg over eit langt 

tidsrom. Søknadsweb opnar for å ta i mot søknadar til alle masterstudia ved NHH 1. november. Før 

dette må det avklarast om det skal bli gjort nokre endringar ved søknaden eller opptakskriteria frå førre 

opptak. For MSc køyrer vi rullerande opptak, og den innleiande sakshandsaminga startar allereie i 

desember. Vi går då gjennom søknadane og etterspør dokumentasjon i tilfelle der søknaden ikkje er 

komplett. Den ordinære sakshandsaminga startar vanlegvis i januar, og dei siste svara vert vanlegvis 

sendt ut i slutten av april.  

Søknadane til 1-årig MRR vart i år i hovudsakleg handsama frå søknadsfristen og fram til 1. april. 

Mesteparten av sakshandsaminga for dei 2-årige masterprogramma vart gjort i perioden 1. april til om 

lag midten av mai. Interne overgangar vert gått gjennom i løpet av juli. Felles for alle masteropptaka er 

oppfølging av betinga opptak gjennom sommaren og fram til studiestart. 

Søknadsfristen i Samordna Opptak er 15.april. Vi venter likevel med sakshandsaminga til vi er ferdige 

med masteropptaka, og til opptakskonsulentane er ferdige med semesteret og kan jobbe fulltid med 

bacheloropptaket. Sakshandsaminga gjennom Samordna Opptak vert dermed utført i ein nokså intensiv 

periode frå midt i juni til hovudopptaket går midt i juli. 

Med rullerande opptak på MSc, betyr det også kontinuerleg oppfølging av studentar som får opptak 

eller avslag. I tillegg til spørsmål om søknad og opptak, må vi svare på spørsmål om mellom anna 

bustad- og visumsøknad. For BØA vert det også sendt ut mange meldingar om manglar ved søknaden 

i sakshandsamingsperioden, og dette fører også til ein del kommunikasjon med søkarane. Spørsmål frå 

potensielle søkarar til alle studieprogram kjem gjennom heile året. Ein del spørsmål kan svarast på ved 

hjelp av ferdigformulerte standardsvar, men mange stiller også veldig spesifikke spørsmål som det tek 

tid å svare på.  

I etterkant av opptaka vil det alltid kome nokre klager. Det er likevel ikkje mange klager vi mottek, og 

dei vert behandla fortløpande. I tilfelle der vi innan klagefristen vert opplyst om at vi har gjort feil i 

sakshandsaminga, korrigerer vi for dette, og sender eventuelt ut eit nytt tilbod dersom feilen viser seg 

å vera utslagsgivande for opptaket. Klager som vi ikkje tar til følge og som må sendast vidare til 
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klagenemnda krev mykje arbeid og oppfølging. NHH gjorde få feil og fekk medhald i dei tre sakene 

som gjekk til den nasjonale klagenemnda for Samordna Opptak.  

Det vert stadig vekk gjort små og større endringar i masteropptaka for å forbetre prosessane. I NOM-

opptaket vert det også gjort endringar, men desse vert gjort sentralt og inneber at vi heile tida må 

halde oss oppdatert og sjekke rutinar. Alt i alt er eit opptak aldri heilt likt som året før, og det fører til 

nokre utfordringar i sakshandsaminga. Vi lager og oppdaterer utfyllande skildringar av prosessane 

våre, og noterer ned forslag til forbetringar der vi ser det er føremålstenleg. Sjølv om vi arbeider med 

opptak år etter år, vert dette aldri reint rutinearbeid.  

Kort om marknadsføring 

Marknadsarbeidet er leia av Kommunikasjons- og marknadsavdelinga Nokre av tiltaka er gjennomført 

i samarbeid med Utdanning i Bergen, som er eit samarbeid mellom utdanningsinstitusjonane i Bergen 

med mål om å styrke Bergen sin posisjon som studentby. 

Strategi, målgrupper og bodskap 

Rekrutteringsmål frå Strategi 2018-2021:  

NHH skal tiltrekke seg studenter med sterke faglige resultater og høy motivasjon for læring. NHHs 

studieprogram skal være et klart fyrstevalg innenfor økonomisk-administrative fag blant norske 

studenter, og tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter.  

Marknadsføringa rettar seg i hovudsak mot tre målgrupper; potensielle bachelorstudentar i Norge, 

potensielle mastersøkarar i Norge og potensielle internasjonale studentar. I tillegg ønsker vi å nå 

lærerar, rådgjevarar og foreldre.  

I marknadsføringa fram mot årets opptak har tre hovudbodskap vore gjennomgåande i 

marknadsføring og kommunikasjon, alle knytt til konseptet «Starten på noe stort / Leaders of the 

future»:  

1. Økonomi er breiare enn mange trur – stort spenn, mange muligheiter 

2. Digitalisering, teknologi og framtidas økonom 

1. NHH utdannar økonomar som forstår teknologi, business og menneske – den 

kompetansen marknaden etterspør 
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2. Robotane erstattar ikkje NHH-økonomane

3. NHH-utdanning = Analytisk styrke, samfunnsbidrag, bærekraft

For potensielle internasjonale studentar vert også følgande tilleggsbodskap kommunisert 

 Bergen, city of nature and culture

Desse bodskapane ligg til grunn for utforming av kampanjar og øvrig kommunikasjon i ulike kanalar.  

Val av utdanning og studiestad er for dei fleste ein lang prosess, der mange faktorar spelar inn, også 

faktorar som NHH ikkje rår over. Det har difor vist seg å vere svært vanskeleg å måle effekten av 

einskilde marknadsføringstiltak i form av søkarar (konvertering). Viktige overordna prinsipp for 

marknadsføringa er derfor at så mange som muleg i målgruppene skal bli eksponert for NHH sine 

bodskap, og at dei som fattar interesse skal få god og relevant informasjon når dei treng det.   

 Jenter og mangfald 

Vi har ikkje gjennomført spesifikke jentetiltak denne rekrutteringssesongen, men hatt eit breitt og 

gjennomgåande fokus på å synleggjere mangfaldet i studentmassen gjennom biletbruk og 

rollemodellar. Konkret inneber dette bevisst bruk av bilete på nhh.no, i sosiale medium, 

studenthistoriar og rekruttering av studentambassadørar.  

 Tiltak (alle målgrupper) 

 NHH.no: Levere relevant innhald – fakta & informasjon og karriereartiklar  -  til søkarane.

Overvaking av trafikk og konverteringar.

 Sosiale medium – organisk: Jamnleg deling av godt og relevant innhald, slik som

student/karrieresaker på Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat og Linkedin

 Presse: Innsal av student / karrieresaker for å synleggjere dei mange karrieremulegheitene

som finst etter utdanning på NHH

 Studieportalar: Oppdatert informasjon på viktige studieportalar nasjonalt og internasjonalt

 Søkeordsannonsering: dynamiske annonser knytt til relevante søkeord hos Google, nasjonalt

og internasjonalt, i viktige periodar
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 Tiltak BØA: 

 Besøk på vidaregåande skular:  

 290 skular i alle fylke besøkt av studentar (samarbeid med UiB i nokre fylke) 

 12 skular besøkt av rektoratet (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kirkenes, Mandal 

og Kristiansand).  

Parallelt med skulebesøk gjorde vi innsal til lokalaviser for å auke merksemda om NHH lokalt. 

Resultat: 27 oppslag, flest i Nord-Norge, på Nord-Vestlandet og i distriktet på Austlandet, område der 

NHH tradisjonelt rekrutterer få studentar. Vi hadde også annonsekampanje i sosiale medium 

regionalt, for å forsterke bodskap frå skulebesøka.  

 Open dag i samarbeid med alle utdanningsinstitusjonane i Bergen. Presentasjonar ved fagstab, 

alumni og studentar, omvising og stands. Totalt 308 påmelde til NHH. Totalt 60 personar fekk 

tildelt reisestipend, blant dei 37 jenter.  

 Innsal til rikspresse: 33 oppslag (9 ulike saker), bl.a. om at NHH-studentar er attraktive i 

arbeidsmarknaden, fleire NHH-studentar jobbar i utlandet, NHH-student kåra til verdens 

råaste finanskvinne og NHH-studentar starta gründerselskap på vidaregåande.  

 Betalt annonsering i sosiale medium: Nye promofilmar med kjende alumni vart promotert i 

perioden februar til april, retta mot potensielle studentar og foreldre.  

 Programmatisk annonsering: annonsering til utvalde målgrupper via Google-nettverket 

januar til april.  

Tiltak master nasjonalt: 

 Deltaking på karrieredagar på BI Trondheim, NTNU, OsloMet og Hauge School of 

Management 

 Annonsekampanje i sosiale medium opp mot søknadsfrist 

 Tiltak master internasjonalt:  

Det vart i forkant av rekrutteringsperioden bestemt å gjere ei ekstra satsing på Island. Dette vart gjort 

av to hovudgrunnar: 1) teste ut eit lite område der vi kan følgje med på utviklinga og 2) avgrensa 

budsjett. Førebels har vi ikkje sett ei auke i talet på søkarar, men ein må forvente at det tar lengre tid å 
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bygge kjennskap i ein ny marknad.  I tillegg til Island fortsett vi satsinga på byar i Italia og Tyskland. 

Her er det stabile tal.  

 Betalt annonsering i sosiale medium: Island, byar i Italia og Tyskland. 

 Programmatiske annonser: målretta annonser i Google-nettverket, retta mot eit islandsk 

publikum.  

 Buddy-programmet: er organisert av Kommunikasjons- og marknadsavdelinga i samarbeid 

med studentane i MEBA Council. Alle nye studentar som har takka ja til plass ved NHH, får 

tilbod om ein NHH Buddy (eksisterande student), som dei kan stille spørsmål og ha kontakt 

med fram mot studiestart. NHH sine Buddys vert lønna med Bygavekort. 

Oppsummering og sluttkommentar 

I år nådde vi måltalet for møtte studentar på bachelor (470) for fyrste gong sidan 2016. Vi nådde dette ved å gi 

ein del ekstra tilbod i år samanlikna med tidlegare år, noko som gjorde at det heller ikkje var behov for 

supplering på bachelordelen av siviløkonomutdanninga i år. Måltalet for møtte på 1-årig MRR i Oslo (50) vart 

overstige noko, der det til slutt vart 63 møtte studentar. På MSc klarte vi og i år å nå målet på minst 100 

studentar. For å nå målet for totalt tal møtte masterstudentar (775, ekskludert Oslo), mangla vi i år 20 studentar. 

Dette kjem av at det i år var svært mange ja-svar, og nokså tett opptil studiestart såg det heller ut til at det ville 

bli for mange enn for få studentar. Det vart dermed gjort ei vurdering på at det ikkje skulle supplerast på 

masterprogramma i Bergen. 

 

Då det er ein del studentar som takkar nei til tilbod om studieplass, i tillegg til at ein del av dei som takkar ja 

ombestemmer seg, er det naudsynt å gi fleire tilbod enn det er studieplassar på dei ulike programma. I årets 

opptak vart det overbooka i tilstrekkeleg grad på dei alle studieprogramma i Bergen slik at det ikkje vart behov 

for å supplere. Dette gjer at studentane får svar på søknaden sin tidlegare i staden for å vente til 

suppleringsopptaka. Samstundes gjer endringar i ja- svar og møtt-prosenten frå år til år at det er svært 

krevjande å bestemme kor mange tilbod som skal bli gitt kvart år. Det må bli tatt høgde for at det kan vera 

fleire som takker ja og møter til studiestart i år enn det har blitt gjort tidlegare også. Dersom vi får for få 

studentar, er det mogeleg å supplere på eit seinare tidspunkt, men vi kan ikkje trekke tilbake tilbod dersom vi 

ser at det vert for mange studentar. Ein kan også forvente at tal på ja- svar går ned desto seinare søkarane får 

tilbod om plass, så vurderinga av om det skal gjennomførast supplering er og avhengig av kor lenge det er igjen 

til studiestart. 
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Vedlegg 1: Ordforklaringar 

1.prioritet Dei som søker om opptak til høgare utdanning gjennom Samordna Opptak 

har høve til å liste opp inntil 10 studium i prioritert rekkefølge. Rekkefølga 

kan endrast fram til 1. juli. 

BAN Business Analytics – profil på masterstudiet 

BUS Økonomisk Styring – profil på masterstudiet (kun MØA) 

BØA Bachelor i økonomi og administrasjon 

ECN Economics – profil på masterstudiet 

ECO Økonomisk analyse – profil på masterstudiet (kun MØA) 

Ekstern søkar Søkar til eit masterstudium på NHH som ikkje allereie er student ved NHH 

FIN/FIE Finance – profil på masterstudiet 

FS Felles Studentsystem – datasystem som vert brukt av alle lærestadar som er 

med i Samordna Opptak. 

INB International Business – profil på masterstudiet 

Intern søkar Dei som melder overgang frå BØA til eit masterstudium ved NHH. Desse 

søkarane er sikra å komme inn på masterstudiet dersom dei har bestått 

bachelor. 

Kvote for 

fyrstegongsvitnemål  

Dei som søker gjennom Samordna Opptak, fyller meir enn 21 år i 

opptaksåret og som har fyrstegongsvitnemål konkurrerer i denne kvota. 

Poenga ein får i denne kvota utelet forbetringar av fag og tilleggspoeng frå 

t.d. militærteneste. Om lag 50% av plassane på BØA ved NHH vert gitt i 

denne kvota. 

MBM Marketing and Brand Management – profil på masterstudiet 

MRR Master i rekneskap og revisjon 

MSc Master of Science in Economics and Business Administration – MØA for 

dei med utanlandsk bachelorgrad. Dette studiet gir ikkje siviløkonomtittel. 

Møtt Dei som har takka ja til tilbod om studieplass på NHH og som har betalt 

semesteravgift og semesterregistrert seg innan fristen i starten av 

semesteret. 

NBD New Business Development – profil på masterstudiet 

NOM Nasjonal opptaksmodell. For NHH gjeld dette opptak til bachelorstudiet. 

Alle søknadar går gjennom Samordna Opptak, og saksbehandlinga vert 

fordelt mellom institusjonar. 

Ordinær kvote Alle som søker gjennom Samordna Opptak konkurrerer i denne kvota. I 

denne kvota vert det lagt til forbetringar av fag, alderspoeng og 

tilleggspoeng for t.d. militærteneste. Om lag 50% av plassane på BØA ved 

NHH vert gitt i denne kvota. 
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Vedlegg 2: Tabell over møtt i alle utdanningsprogramma ved NHH 

 

Tabell 25: Utvikling i møtt ved alle utdanningsprogramma ved NHH 
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Vedlegg 3: Poengfordeling NOM 2019 

 

 

 

Grunnen til at det er personar med poeng under 56 når poenggrensa var 56,5 i ordinær kvote er at dei 

med tilbodsgaranti frå i fjor blir tatt opp i denne. 
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STATSBUDSJETT 2020 - ORIENTERING 

  

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 18/02939-2 

 

 

 

 

  

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 50/19 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning 
 

Bakgrunn: 
Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universiteter og høyskoler gir informasjon om 

endringer for budsjettrammen fra 2019 til 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) for 
Kunnskapsdepartementet. Orienteringen skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlag for 

styrets budsjettdisponeringer i 2020 
 
Om statsbudsjettet 

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for 

den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet er et av 
departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter.  

 

KD har fastsatt fire overordnede og langsiktige mål for de universiteter og høyskoler som får sine 

tildelinger fra departementet. Målene for 2020 er det samme som de har vært siden 2015: 
1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling 

3. God tilgang til utdanning 
4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

Departementet har dessuten fastsatt styringsparametere til hvert av de fire målene. 
Styringsparameterne for 2020 er det samme som de har vært siden 2016. Noen av parameterne inngår 

også som indikatorer i finansieringssystemet. 

 

I tidsrommet 2016-2019 har KD inngått flerårige utviklingsavtaler med hver av de statlige 
institusjonene. Utviklingsavtalene skal bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom 

tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Utviklingsavtalene inneholder mål og 

måleparametere for prioriterte områder der styret og ledelsen ser et behov for særskilt oppmerksomhet. 
NHH utviklingsavtale ble signert 12.11.18 og omfatter følgende områder: 

• Faglig fornyelse og relevans 

• Økt mangfold 

• Forskning på toppnivå 
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Utviklingsavtalene skal også være et virkemiddel for nasjonal koordinering på frivilling basis. KD har 

som mål at alle avtaler på sikt skal ha samme avtaleperiode, og vil benytte utviklingsavtalene for å nå 

målet om bedre arbeidsdeling i sektoren. I forbindelse med forslag til ny lov for universitet og 
høyskoler, vil regjeringen legge frem en melding til Stortinget som gjennomgår helheten i styringen, 

og forankrer en klar og forutsigbar styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. I denne 

forbindelse vil også ordningen med utviklingsavtaler bli evaluert.  
 

 

Om finansieringssystemet 
Rammefinansieringen innebærer at institusjonene selv kan se basismidler og resultatbasert uttelling 

under ett, og den gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de selv kan prioritere hvilke 

aktiviteter og områder de vil satse på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret kan også selv 

vurdere i hvilken grad man ønsker at de nasjonale resultatbaserte insentivene for utdanning, forskning 
og samarbeid skal benyttes i den interne fordelingen av midler. 

 

Basismidler 
Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Basistildelingen er satt sammen av midler til 

faglig profil og bredde i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, 

midler til særskilte nasjonale oppgaver, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser 
m.m.  

 

Oversikten under viser sammenhengen mellom basisbevilgning 2019 og foreslått basisbevilgning for 

2020. 
 

 
 

Resultatbaserte midler 
Den resultatbaserte finansieringen er et resultat av hva den enkelte institusjon har oppnådd på åtte 

kvantitative indikatorer. Finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den åpne 

rammen får institusjonene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene, uavhengig av resultat til de 

andre institusjonene. Indikatorene vitenskapelig publisering, midler fra EU, Norges forskingsråd og 
regionale forskingsfond og BOA-inntekter har hver sin lukkede budsjettramme. Det betyr at 

uttellingen for den enkelte institusjonen vil avhenge av samlet resultat i sektoren. Satsene for 

indikatorene i lukkede budsjettrammer blir beregnet hvert år på grunnlag av de samlede resultater i 
sektoren. 

 

Den resultatbaserte finansieringen for 2020 er et resultat av hva den enkelte institusjon har oppnådd på 
indikatorene i 2018.  

Åpen budsjettramme: 

• Antall studiepoeng  

• Antall ferdigutdannede kandidater  

• Antall utvekslingsstudenter, inkl. Erasmus+-studenter 

• Antall doktorgradskandidater 

 

Oversikten under viser uttelling i budsjettet for 2020 for resultatbaserte midler for indikatorer med 
åpen ramme. 
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Lukket budsjettramme:  

• Midler fra EU 

• Midler fra Norges forskingsråd og regionale forskingsfond 

• Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

• Vitenskapelig publisering (publiseringspoeng) 

 

Oversikten under viser uttelling i budsjettet for 2020 for resultatbaserte midler for indikatorer med 
åpen ramme. 

 

 
 

 

Forslag til statsbudsjett 2019 for Norges Handelshøyskole 

Til sammen gir tildelingen innenfor de ulike komponentene nevnt ovenfor en samlet budsjettildeling 

for 2020 på 501,4 mill. kr. Som oversikten nedenfor viser, har NHH hatt en reell økning både på åpen 

og lukket ramme sammenlignet med inneværende år. 
 

 
 

Tabellen nedenfor viser forholdet mellom endelig bevilgning 2019 og foreslått tildeling for 2020.  
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Forvaltningsoverføring bygningsmasse 

Som følge av forvaltningsoverføringen ble høyskolens basisbevilgning styrket med ca. 4,7 mill. kr. i 

2019. Dette beløpet er inkludert i linjen «Bevilgning 2019» i tabellen ovenfor. Når all bygningsmasse 
blir overført, kan høyskolen forvente en styrking av basis på ca. 7,4 mill. kr. fra og med 2021. 

 

Videreføring nye studieplasser 2017 
I statsbudsjett 2017 ble NHH tildelt 10 studieplasser. I revidert nasjonalbudsjett 2017 ble NHH tildelt 

5 studieplasser. Det bevilges samlet ca. 1,3 mill. kr. til videreføring av disse studieplassene. 

Videreføringen styrker høyskolens basisbevilgning. 
 

Videreføring nye studieplasser 2018 

I statsbudsjett 2018 ble NHH tildelt 10 studieplasser. Det bevilges kr.875.000 til videreføring av disse 

studieplassene. Videreføringen styrker høyskolens basisbevilgning. 
 

ABE-reformen 

Regjeringen viderefører tiltak for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor (ABE-
reformen), og foreslår en reduksjon på 0,5 pst. Høyskolens basisbevilgning trekkes ned ca. 2,4 mill. kr.  

 

Justering for pris- og lønnsvekst 
Budsjettet er styrket med ca. 15,2 mill. kr. til pris- og lønnskompensasjon. Forutsetningen som er lagt 

til grunn er en samlet prisjustering på 3,2 pst fra 2019 til 2020. Dette beløpet kommer dels til uttrykk 

gjennom en økt basisbevilgning og dels ved at indikatorene justeres opp. 

 
Endret resultatbasert uttelling åpen ramme 

Sammenlignet med tildeling for 2019 er det en realøkning i uttellingen for åpen resultatbasert ramme 

på ca. 5,1 mill. kr. 
 

Endret resultatbasert uttelling lukket ramme 

Sammenlignet med tildeling for 2019 er det en realøkning i uttellingen for lukket resultatbasert ramme 

på ca. 1,8 mill. kr.  
 

Nye studieplasser 

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 foreslås ingen nye studieplasser.  
 

Stipendiatstillinger 

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 foreslås ingen nye stipendiatstillinger. 
 

 

Rehabiliteringsprosjektet 

I budsjettforslaget er det listet opp hvilke brukerfinansierte prosjekt i statens husleieordning (tidligere 
kurantprosjekt) som er under gjennomføring, og som blir videreført med midler over Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjett, kap. 2445. I denne listen er det avsatt 168 mill. kr. til 

rehabilitering av hovedbygget ved NHH  
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ØKONOMIRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2019 

  

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 19/00647-5 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 51/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2019 til etterretning. 

 

Bakgrunn: 
Økonomirapporten som fremlegges består av følgende dokumentasjon: 

 
Internregnskapet omfatter følgende: 

- Regnskap pr. 2. tertial 2019 for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)  

- Regnskap pr. 2. tertial 2019 for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  
- Prognoser for året 2019 for BFV, utarbeidet av økonomiavdelingen basert på tilbakemeldinger fra 

enhetene. 

 

En detaljert omtale av internregnskapet er gitt i vedlegg 1 «Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 – 
utvidet omtale» og vedlegg 2 «Omtale NHHE» til dette saksfremlegget. 

 

Eksternregnskapet er presentert i vedlegg 3 i dokumentet «Regnskap 2. tertial 2019 til 
Kunnskapsdepartementet». Regnskap med ledelseskommentarer ble oversendt innen gitt frist 1. 

oktober 2019. Rektor har på fullmakt godkjent denne tertialrapporten. 
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Med unntak av tabellen over er tabellverket samt forklaringer etc. samlet i vedlegg 1.  

 

 
1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) – regnskap pr. 31.08.19 

 

Som tabellen ovenfor viser, er det ved utløpet av 2. tertial 2019 benyttet  
299,1 mill. kr. mot budsjett 336,2 mill. kr. Mottatt bevilgning fra departementet i perioden var 319,6 

mill. kr. I tillegg har bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) generert 4,3 mill. kr. i dekningsbidrag. Dette 

beløpet representerer nettoeffekten av belastede indirekte kostander og tilførte egenandeler i 
prosjektene. Beløpet vil bli fordelt mellom NHH sentralt og instituttene ved utgangen av året. 

 

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk pr. 2. tertial på 19,4 mill. kr. De største avvikene er knyttet 

til fagstab, og administrative enheter hhv 12,4 mill. kr. og 3,2 mill. kr. Det samlede driftsbudsjettet 
(inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak) viser et underforbruk på 17,7 mill. kr. I hovedsak 

gjennomføres aktivitetene i henhold til plan, men noen strategiske tiltak er forsinket eller 

gjennomføres i mindre skala enn planlagt. 
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2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Regnskap pr. 31.08.19 og Prognoser 2019 

 

BOA består av NFR-prosjekter, aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og 

oppdragsvirksomhet. Med unntak av NHHE genererer ikke denne virksomheten overskudd, men gir et 
dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. 

 

NHH Executive (NHHE) 
Regnskapet ved utgangen av 2. tertial viser et negativt avvik i driftsresultatet på nærmere 1,3 mill. kr. 

mot budsjett. Dette skyldes primært forsinket oppstart av åpne programmer og økte 

markedsføringskostnader. På grunn av usikkerhet rundt rekruttering til enkelte programmer, er 

prognostiserte inntekter og resultat på årsbasis justert noe ned. Se vedlegg 2 for en mer detaljert 
beskrivelse av aktivitetene i regi av NHHE. 

 

Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  
Budsjettet som ble vedtatt av styret i desember i 2018, forutsatte samlede inntekter på 64,8 mill. kr. 

basert på eksisterende kontrakter. Nye kontrakter inngått pr. 2. tertial, hovedsakelig med Norges 

Forskningsråd og gavestillinger, har bidratt til en økning i budsjettet til 74,5 mill. kr. Dekningsbidraget 
er forventet å bli 2 mill. kr. som budsjettert. 

 

3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2019 

 
Prognoser for fastlønnsbudsjettet er utarbeidet ved økonomiavdelingen og kvalitetssikret mot HR-

avdelingen og de enkelte institutter. Prognoser for øvrige budsjettområder innenfor BFV er utarbeidet 

på bakgrunn av innspill fra de respektive budsjettansvarlige.  
 

Prognosen for fastlønnsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 20,4 mill. kr. Underforbruket kan 

primært knyttes til lønnsrammene for fagstab. Grafen nedenfor illustrerer at et signifikant, men dog 

varierende, underforbruk av faglige årsverk er et vedvarende fenomen. Årsaken er dels at det innenfor 
flere fagområder er en vanskelig rekrutteringssituasjon. I tillegg er rekruttering av faglige ressurser 

tidkrevende prosesser. Dynamikken i turn-over av ulike årsaker skaper derfor en tendens til 

underforbruk av årsverk også på fagfelt hvor rekrutteringssituasjonen er god. Tiltak for å øke 
utnyttelsesgraden i instituttenes lønnsrammer er under vurdering og vil presenteres i forbindelse med 

den endelige behandlingen av budsjettet for 2020. Det vises i denne sammenheng til brevene fra KD 

høsten 2018 der høyskolen ble bedt om å redegjøre for hvordan de høye avsetningene skal reduseres. 
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På grunn av høyere turnover enn normalt, viser prognosen også et mindre underforbruk knyttet til 

administrative enheter. 
 

For driftsbudsjettet inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak rapporterer enhetene om forsinkelser 

innenfor noen strategiske tiltak. I tillegg er det noen aktiviteter som forventes gjennomført i mindre 
skala enn forutsatt. Det forventes et samlet underforbruk på 5,1 mill. kr.  

 

På grunn av en viss usikkerhet i prognosene, anbefales det ikke noen budsjettjusteringer for resten av 
året. 

 

 

4. Oppsummering  

 

Den økonomiske situasjonen for høyskolen vurderes som tilfredsstillende.  

 

Rehabiliteringsprosjektet som nå er godt i gang, medfører store ekstraordinære kostnader på 

inneværende års budsjett. Det er så langt ikke avdekket større avvik, og det er god kontroll på 

kostnadene. Det er mange viktige oppgaver som ønskes løst, men det er noe etterslep i forhold til 
planlagt aktivitet. Dette medfører et underforbruk ved utgangen av 2. tertial. På tross av dette, er det 

fortsatt viktig å sørge for en fornuftig prioritering som sikrer at ressurser blir allokert til de områder 

som bidrar til å realisere vedtatt strategi. 

 
Utarbeidet prognose viser et samlet underforbruk på 25,5 mill. kr., hovedsakelig på grunn av 

underforbruk knyttet til fastlønn.  

 

 
Vedlegg:  

1. Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 – utvidet omtale 
2. Omtale NHHE - U. off. Offl § 23 første ledd 

3. Tertialrapport pr. 2. tertial 2019 til KD 
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VEDLEGG 1 til Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 

 

1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Regnskap pr. 2. tertial 2019 

 

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk på 19,4 mill. kr. De største avvikene er knyttet til fagstab, 

stipendiater og sentraladministrasjonen. Som oversikten på side to viser, er det et underforbruk ved 
fagstaben på 12,4 mill. kr. Underforbruket forventes å øke i samme takt mot slutten av året og antall 

årsverk på lønnsrammene forventes å være noe lavere enn i 2018. Det arbeides for tiden med ulike 

tiltak som kan bidra til en bedre utnyttelse av stillingsrammene for vitenskapelige ansatte, men det 

forventes ikke effekt av dette før til neste år. Det er et underforbruk ved sentraladministrasjonen på 
nærmere 3,2 mill. kr. som redusert mot slutten av året etter hvert som ledige stillinger blir besatt. 

Underforbruket på 2,6 mill. kr. på stipendiatbudsjettet skyldes flere syke- og foreldrerefusjoner enn 

forventet. Øvrige deler av fastlønnsbudsjettet viser i sum kun mindre avvik.  
 

Driftsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 16 mill. kr. Det er et underforbruk knyttet til faglige 

aktiviteter inkludert utvalgene på 8,2 mill. kr. Store deler av disse midlene er bundet opp til aktiviteter 

som styres av den enkelte vitenskapelig ansatte, og det kan i noen tilfeller være vanskelig å forutse om 
aktivitetene vil bli gjennomført i samsvar med opprinnelig plan. Underforbruk knyttet til driftsmidler 

forvaltet av administrative enheter er 4,1 mill. kr. Tilbakemeldinger fra administrative enheter tyder på 

at noen strategiske tiltak ikke forventes gjennomført som planlagt, men at øvrige budsjettmidler vil bli 
benyttet. Det er et underforbruk knyttet til eksamen på 2 mill. kr. Som omtalt i tidligere rapporter, har 

det vært gjennomført endringer i interne retningslinjer for bruk av ekstern sensur. Effekten av dette 

medfører en innsparing i forhold til budsjett også for inneværende år. Det er godt kontroll på 
kostnadene knyttet til husleie og drift av bygninger, og det forventes ingen avvik i forhold til budsjett 

på årsbasis.  

 

Investeringsbudsjettet viser ingen avvik.  
 

Det er for inneværende år avsatt 15,9 mill. kr. til prosjektrettede tiltak. Aktivitetene gjennomføres stort 

sett i henhold til plan. I noen prosjekter forventes underforbruk på årsbasis som følge av forsinket eller 
lavere aktivitet enn forutsatt da budsjettene ble laget. 

 

Den nederste delen av tabellen på neste side viser samlede reserver til styrets disposisjon i form av 

overskuddsmidler og virksomhetskapital ved utgangen av 2. tertial. I tillegg er ubenyttet bevilgning fra 
KD 85,7 mill. kr. Instituttene har i tråd med budsjett, benyttet deler av sine midler. 
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2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Regnskap pr. 2. tertial 2019 og Prognoser 

2019 

 

 

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
BOA består av NFR-prosjekter, aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og 

oppdragsvirksomhet. Med unntak av NHHE genererer ikke denne virksomheten overskudd, men gir et 

dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. 
 

NHH Executive (NHHE) 

En nærmere omtale av regnskap og prognose er gitt i vedlegg 2. 

 
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  

Eksternfinansiert aktivitet er økende. I tabellen nedenfor vises en oversikt over BOA-prosjekter pr. 

finansieringskilde. Oversikten er i samsvar med tilsvarende tall i note 1 i eksternregnskapet. 
 

Budsjettert inntekt for 2018 basert på inngåtte kontrakter ved årets begynnelse var 49,7 mill. kr. 

Tilsvarende tall ved inngangen til 2019 var 64,8 mill. kr. Nye kontrakter og gaver mottatt pr. 2. tertial, 
har bidratt til en økning i budsjettet til 74,5 mill. kr.  

 

Som det fremgår av tabellen, er periodisert inntekt betydelig lavere enn det man skulle forvente i 

forhold til budsjettert inntekt på årsbasis. Avviket er i stor grad tilknyttet prosjektene ved FAIR, og 

skyldes forskyvning i planlagte forskningsaktiviteter som følge av forsinkelser i rekruttering av 

prosjektansatte. I tillegg er det periodiseringsavvik knyttet til noen prosjekter. 
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Som omtalt i tidligere rapporter, benyttes nå TDI-modellen for beregning av indirekte kostnader i alle 

nye prosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) eller EU. Dette tilfører økt inntekt til 

BFV, og egeninnsats og egenfinansiering blir synliggjort i regnskapet. Målt i forhold til samlede 
BOA-inntekter, blir allikevel dekningsbidraget som tilføres lavt. Dette skyldes at satsen for indirekte 

kostnader basert på TDI-modellen er høyere enn den satsen for indirekte kostnader som både EU og 

NFR opererer med. Mesteparten av inntekten som blir tilført BFV som følge av belastning av indirekte 
kostnader i prosjektene må derfor tilbakeføres til disse som egenfinansiering. Det reelle 

dekningsbidraget blir derfor betydelig mindre enn de indirekte kostnadene som prosjektene blir 

belastet med. I tillegg kommer at det for enkelte prosjekter har vært avtalt et mindre dekningsbidrag, 
hvor dette har vært begrunnet ut fra prosjektets strategiske betydning for NHH. Prosjekter med høy 

andel av driftsmidler, høye lønnskostnader ved rundsumfinansierte årsverk, og prosjekter uten 

lønnskostnader vil bidra med dekningsbidrag nær null. Det samme gjelder gaver og lignende 

prosjekter. Forventet dekningsbidrag fra prosjektene er derfor som budsjettert – 2 mill. kr. 
 

I tillegg kommer følgende prosjekter som er innvilget, men ikke inkludert i tabellen over BOA- 

aktivitet ovenfor.  
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Det er fortsatt høy aktivitet knyttet til nye søknader til EU og NFR. Nedenfor vises en oversikt over 

hvilke søknader som forventes avklart i løpet av høsten 2019 og første halvår 2020. EU-prosjektet 
«Freedom to Choose» vil medføre en forpliktelser knyttet til egenfinansiering i form av nye 

budsjettmidler på EUR 500 000 over prosjektperioden. 

 

 
 
 
 

 
3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2019 

 

Prognosen viser et samlet underforbruk på 25,5 mill. kr. i forhold til budsjett. Samlet ubrukt 
bevilgning ved utgangen av året vil dermed bli 48,9 mill. kr. mot budsjettert 23,4 mill. kr. 
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Tabellen over gir også en oversikt over samlede reserver til styrets disposisjon i form av 

overskuddsmidler og virksomhetskapital, som i sum vil være 39,7 mill. kr. ved utgangen av 2019. I 

tillegg kommer ubrukt bevilgning fra KD på 48,9 mill. kr. samt forventet andel av årets overskudd fra 
NHHE til styrets disposisjon.  

 

Fastlønn 
 

Samlet underforbruk på fastlønnsbudsjettet er 20,5 mill. kr.   

 
Prognosen knyttet til fagstaben viser et underforbruk. på 18,5 mill. kr. To av instituttene forventer å 

utnytte lønnsrammen målt i antall årsverk på årsbasis. Øvrige institutter forventer en underforbruk. 

Prognosen for inneværende år er 153 årsverk. Dette er noe lavere enn reell utnyttelse i 2018. Det 

presiseres at prognosen forutsetter at belastning av reisekostnader knyttet til prof. II’ere og 
gjesteforelesere vil påløpe i samme takt som de har gjort pr. 2. tertial. Det er også forutsatt at bruk av 

gjesteforelesere, timelærere, studentassistenter og intern sensur vil påløpe i tilnærmet samme takt som 

hittil i år. I prognosen er det også tatt høyde for egenfinansiering av årsverk knyttet til FAIR og andre 
nye prosjekter som føres etter TDI-modellen.  

 

Alle fem postdoktor-stillinger tilknyttet spissing av forskning ble besatt i løpet av 2016, og den første 
stillingen er nå utfaset. Øvrige fire stillinger finansieres i sin helhet av dette budsjettet i 2019. 

 

Administrativ bemanning ved instituttene forventes å bli omtrent som budsjettert. Av de prognostiserte 

20 årsverk utgjør ca. 1,9 årsverk innleide vikarer fra bemanningsbyrå. Dette medfører at 
gjennomsnittlig årsverk-kostnad kan bli noe høyere enn budsjett.  

 

Det er en målsetting å holde antallet stipendiatårsverk innenfor den budsjettmessige rammen. Likevel 
er det innenfor det enkelte år vanskelig å stipulere antallet årsverk på grunn av lovmessige 

sykepermisjoner og foreldrepermisjoner, som gir grunnlag for forlenget stipendiatperiode. Samtidig er 

det viktig å ikke la kortvarige forlengelser begrense antallet langsiktige nyansettelser i det enkelte år, 

når målsettingen er et jevnt høyt antall uteksaminerte kandidater. Det forventes at tildelt 
budsjettramme vil holde på årsbasis. 

 

Ved administrative enheter sentralt ser det ut for å bli et underforbruk på 3,5 årsverk, grunnet høyere 
turnover enn vanlig. Det er i prognosen tatt høyde for at to administrative årsverk tilknyttet FAIR 

finansieres av sentrale lønnsmidler.  

 
Forpliktelser knyttet til antall årsverk følges tett opp med rullerende prognoser annenhver måned både 

for faglige og administrative ansatte. 

 

Budsjettert beløp på 6 mill. kr. til lønnsjustering er basert på beregnet gjennomsnittlig lønnsøkning i 
perioden 2013-2018. Det er hittil i år foretatt sentrale og lokale lønnsjusteringer som forventes å gi en 

årseffekt på 3,9 mill. kr. Basert på den rammen som er gitt for høstens lokale lønnsforhandlinger, er 

årseffekten estimert til 2,6 mill. kr. Prognosen for årets lønnsjusteringer er derfor 6,5 mill. kr. 
 

Mottatte refusjoner varierer over året, og selv om mottatte refusjoner ved utgangen av 2. tertial er 

høyere enn budsjettert, er det allikevel valgt å beholde budsjettert beløp som prognose.  
 

Fra og med 2017 er sektoren pålagt å føre en avsetning for forpliktelse knyttet til fleksitid og ikke 

benyttede feriedager i regnskapet. Det er i prognosen antatt at nivået på begge avsetninger vil være 

uendret i 2019, og at det derfor ikke vil oppstå noen resultatmessig effekt av disse avsetningene i 
inneværende år.  



51/19 Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 - 19/00647-5 Økonomirapport pr. 2. tertial 2019 : Økonomirapport pr. 2 tertial 2019 - utvidet omtale

 

8 
 

 

Drift 

 
Det forventes et netto underforbruk ved administrative enheter på ca. 1,8 mill. kr. Kostnadene knyttet 

til databaser ved biblioteket ser ut for å bli 0,9 mill. kr. lavere enn forventet. Ca. 1 mill. kr. av avsatte 

midler til rektors disposisjon blir sannsynligvis ikke benyttet. I tillegg er det noen strategiske 
aktiviteter som muligens ikke blir gjennomført som planlagt – samlet effekt er estimert til 0,5 mill. kr. 

Som følge av en omlegging i periodiseringsprinsipp, forventes en økt kostnad inneværende år knyttet 

til et av våre studieadministrative systemer på 0,6 mill. kr. På grunn av en viss usikkerhet i 
prognosene, anbefales det ikke noen budsjettjusteringer for resten av året. 

 

På tross av underforbruk knyttet til instituttene ved utgangen av 2. tertial, er tilbakemeldingen at 

budsjettmidlene i hovedsak forventes oppbrukt på årsbasis. Dette skyldes til en viss grad etterslep i 
planlagte aktiviteter, og at en del midler er bundet opp i annuumsmidler. Dette medfører at det er 

vanskelig å forutse når den enkelte forsker kommer til å benytte midlene.  

 
Med unntak av forskningsutvalget, forventes det ingen avvik i forhold til budsjett for utvalgene. 

Budsjettmidler øremerket til benchmarking og senterordning vil trolig ikke bli benyttet. I tillegg 

forventes noe lavere kostnader knyttet til rekruttering av nye PhD. 
 

Prognosen for prosjektrettede tiltak viser et underforbruk på 2,5 mill. kr. I prosjektet 

Egenfinansiering/-innsats forskningsprosjekter er det er satt av nærmere 9,5 mill. kr. til forpliktelser 

som var kjent på det tidspunkt budsjettet ble utarbeidet, hovedsakelig knyttet til prosjektene ved FAIR. 
På grunn av forsinkelser i noen ansettelser forventes det et underforbruk på ca. 1 mill. kr. på årsbasis. 

MRR i Oslo forventes også å bli gjennomført med noe lavere kostnader enn budsjettert - hovedsakelig 

på grunn av lavere kostander knyttet til IT-utstyr og support. Midler avsatt til oppgradering av lønns- 
og personalsystem vil heller ikke bli benyttet da leverandøren er forsinket i utviklingen av den nye 

funksjonaliteten.  

 

På grunn av en viss usikkerhet i prognosene, anbefales det ikke noen budsjettjusteringer for resten av 
året. 
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FORELØPIG BUDSJETT 2020 

  

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 18/02939-3 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 52/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2020 til orientering og legger til grunn at 
merknadene som kom frem i møtet innarbeides i endelig budsjettforslag for 2020 som vil bli behandlet 
i styremøte 12. desember 2019. 

 

 

Bakgrunn: 
Formålet med foreløpig behandling av budsjettet er å få styrets synspunkt og innspill til de 
overordnede rammene og omfanget av de strategiske prioriteringene for neste års budsjett. Det er i 

denne omgang størst fokus på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (BFV). Et foreløpig 

anslag på omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er omtalt i del 5 nedenfor. 
 

Endelig budsjettforslag for 2020 vil bli behandlet i styremøte 12. desember 2019. 

 
1. Strategiske prioriteringer  

 

På samme måte som tidligere år, er hovedfokus i foreløpig budsjett å skape økonomisk handlingsrom, 
og å foreta prioriteringer som vil bidra til å nå målene i vedtatt strategi. Dette vil kreve satsinger 

innenfor flere områder, og NHH skal: 

• Kontinuerlig fornye oss faglig og sikre et relevant studietilbud 

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

studenter, som skaper engasjement og gir maksimal læring 

• Produsere mer forskning på toppnivå 

• Sette avtrykk i samfunnet og revitalisere alumniarbeidet 

• Satse bredt og systematisk på digitalisering som strategisk virkemiddel 

 

Som omtalt i andre saker til styret, er den største budsjettmessige utfordringen på kort sikt knyttet til 
gjennomføringen av rehabilitering av store deler av NHHs eiendomsmasse. Dette innebærer 

forholdsvis store ekstraordinære kostnader i 2020, dels til brukerutstyr i det rehabiliterte bygget og 

dels til leie av lokaler i Merinobygget.  
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I tillegg vil høyskolens arbeid med å tiltrekke seg økte forskningsmidler fra EU og andre eksterne 

kilder binde opp budsjettmidler innenfor BFV.  

 
Som tabellen nedenfor viser, og som styret allerede har fått informasjon om i langtidsbudsjettet, vil det 

ikke være mulig å oppnå balanse mellom inntekter og kostnader innenfor neste års budsjett uten å 

benytte en betydelig andel oppsparte midler fra tidligere år. Med bakgrunn i at årene 2019 og 2020 må 
betraktes som ekstraordinære på grunn av rehabiliteringsprosjektet, legges det derfor opp til å benytte 

oppsparte midler til å balansere budsjettet.  Det er i budsjettet for inneværende år satt av vel 25 mill. 

kr. til oppfølging av strategiske prioriteringer. I tabellen nedenfor fremkommer dette som summen av 
allerede forpliktede prioriteringer på 15,3 mill. og nye prioriteringer på 9,7 mill. Dette er lavere enn 

summen av forslåtte prioriteringer fra enhetene. I langtidsbudsjettet er det videre forutsatt at NHH skal 

opprettholde strategiske prioriteringer på et ikke ubetydelig nivå i årene fremover.  

 
Prioriteringer vil bli nærmere konkretisert i endelig budsjettforslag for 2020. Mulige prioriteringer 

som vil bli avveid mot hverandre, inkluderer investeringer i økt digitalisering og 

prosjektstyringsverktøy, intensivering av studentrekrutteringsarbeid, utvikling av forskningssentre, 
tiltak for studentmiljø og –sikkerhet samt kommunikasjonskonsept og omdømme. 
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Samlet overforbruk i forslag til foreløpig budsjett har økt med 17,4 mill. kr. sammenlignet med 

langtidsbudsjettet. Dette skyldes i hovedsak en økning i antatt kostnad for brukerutstyr utover det som 

forventes i årlig prisstigning. Det vises her til at en har gjennomført en ny gjennomgang og 
kvalitetssikring av kostnadsanslagene for det nødvendige brukerutstyret. I tillegg er det en midlertidig 

økning i årsverk knyttet til sentraladministrasjon, og en viss økning i driftsmidler forvaltet av 

administrative enheter.  
 

Utviklingen i NHHs avsetninger vil likevel være konsistent med et finansielt bærekraftig opplegg på 

lengre sikt. Rommet for strategiske satsinger i årene fremover vil imidlertid være kritisk avhengig av 
effektiv drift og av utviklingen i bidraget fra NHHE.   

 

 
 

I tillegg til ubrukte midler som vist i tabellen ovenfor, forventes de frie avsetningene ved enhetene å 
være på 34 mill. kr. ved utgangen av 2019. Dersom enhetene benytter avsetningene i samme takt i 

årene fremover som de har gjort hittil, vil enhetenes avsetninger være på omtrent sammen størrelse 

som sentrale avsetninger ved utgangen av 2023. Målt i forhold til årets bevilgning, vil derfor samlede 
avsetninger bygge seg opp fra 16% i 2020 til 19% i 2023.  

 

I forbindelse med behandling av foreløpig budsjett for 2019, ble styret orientert om brev fra KD der 
det ble påpekt at avsetningene i sektoren er økende. KD understreket den gang at det er styrets ansvar 

å få gjennomført planlagt aktivitet eller foreta nødvendige omdisponeringer for å redusere 

avsetningene. Det er fortsatt stor oppmerksomhet rettet mot avsetningene i sektoren. Det ble i svarbrev 

til KD pekt på at økningen i avsetningene de siste årene har vært planlagt med tanke på den planlagte 
rehabiliteringen. Kontantstrømmen viser også at planlagt aktivitetsnivå holde avsetningsnivået stabilt 

fremover. 

 
 

2. Dekningssiden  

 

Forslag til statsbudsjett 2020  
I forslag til statsbudsjett for 2020 er NHH tildelt en bevilgning på 501,4 mill. kr. I dette beløpet er 

inkludert økningen i basisbevilgningen som ble gitt i 2019 for å dekke kapitalelementet i husleien til 

Statsbygg. Utfyllende informasjon om årets bevilgning er gitt i egen styresak. 
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Dekningsbidrag (DB) 

Størrelsen på netto dekningsbidrag fra NHH Executive og øvrig Bidrags- og oppdragsaktivitet er ikke 

beregnet. Det er forutsatt at TDI-modellen skal tas i bruk også for NHH Executive fra og med 2020. I 
foreløpig budsjett forutsettes DB fra eksternfinansiert virksomhet å ligge på samme nivå som tidligere 

år. Det vil bli arbeidet med å få et mer nøyaktig anslag frem mot budsjettbehandlingen i desember. 

 
 

3. Kostnadssiden  

 
Fastlønn  

All fastlønn er budsjettert med den bruttolønnen de respektive ansatte har på det tidspunktet budsjettet 

blir laget. Ledige årsverk på lønnsrammene er budsjettert til lønnstrinn 70. Årets lokale forhandlinger 

er ikke ferdig, og fordelingen mellom de ulike avdelinger/institutter er derfor ikke klar. Helårseffekten 
av disse forhandlingene er lagt til som en samlet sum. I forbindelse med fremleggelse av endelig 

budsjettforslag for 2020 vil ytterligere detaljer omkring lønnsvekst og lønnsutvikling kommenteres.  

 
Antall faste årsverk i administrative enheter har økt fra 106,7 til 109,7. Av disse er 2,7 årsverk 

midlertidige. Stillinger som har blitt ledig i løpet av 2019, har ikke automatisk blitt erstattet med 

samme type kompetanse. Man søker å rekruttere og allokere kompetanse i samsvar med strategiske 
prioriteringer. Samtidig må en også tilpasse seg nye krav til stillinger og kompetanse som følger av 

myndighetspålegg. Antall årsverk som er dekket utenfor fastlønnsbudsjettet, er uendret fra 2019. I 

februar 2019 ble styret forelagt en detaljert oversikt og vurdering av dimensjoneringen av 

sentraladministrasjonen. Historiske tall viste den gang at forholdet mellom antall vitenskapelig ansatte, 
og antall ansatte ved sentral- og instituttadministrasjon har vært stabilt over tid. I møtebehandlingen 

ble det fremhevet fra styret at det er viktig at allokering av ressurser ses i sammenheng med fremtidig 

behov, og at disse vurderingene tas inn i budsjettarbeidet. Det vil derfor bli gitt en nærmere 
redegjørelse for utviklingen i antall administrative årsverk i forbindelse med budsjettbehandlingen i 

desember. 

 

Antall stipendiater forutsettes å ligge på 70. Dette reflekterer en vektlegging av å ha en jevn, årlig 
innstrømming av nye stipendiater på doktorgradsstudiet. 

 

 

Drift inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak  

Budsjettpostene over sum-linjen Sum drift, ikke bygningsrelatert, er poster som ikke vil bli berørt av 

rehabiliteringsprosjektet. Linjen Institutter, er en anslagspost på driftsmidler til instituttene. Ved 
endelig beregning av driftsmidler til institutter benyttes samme fordelingsmodell som tidligere år. 

Linjen Institutter - forskningstiltak er knyttet til Senter for etikk og økonomi. Dette er den eneste av 

aktivitetene som tildeles friske midler. Øvrige forskningstiltak i denne kategorien finansieres av 

ubrukte midler fra tidligere år eller ved overføringer fra andre budsjettposter. 
 

Driftsmidler til utvalgene er basert på innspill fra utvalgene og reflekterer det budsjettet som skal til 

for å opprettholde samme aktivitet som inneværende år. 
 

Basert på den utviklingen som har vært i eksamenskostnadene etter at de nye interne retningslinjene 

ble innført, er det anslått at denne budsjettposten vil kunne reduseres noe i 2020.  
 

Midler til honorar og drift for styret er avsatt i samråd med rektor og i tråd med retningslinjer fra 

Kunnskapsdepartementet. 

 
Budsjettet som forvaltes av administrative enheter, er utarbeidet i dialog med de enkelte avdelinger for 

å komme frem til et omforent forslag som gjenspeiler det nivået som må til for å møte faste 

forpliktelser og opprettholde kompetansen hos de ansatte. Det antas at det meste av justeringer relatert 
til pris- eller valutakursendringer er innarbeidet. 
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Brukerutstyr utgjør en betydelig post på budsjettet for 2020. En egen arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra eiendom og IT har utarbeidet forslaget til budsjett. Forslaget er til en viss grad basert 

på erfaringstall fra nybygget, og det er dessuten tatt høyde for at en del utstyr kan gjenbrukes.  
 

Forslag til investeringsbudsjett er basert på innspill fra IT-avdelingen og eiendomsavdelingen.  

 
I foreløpig budsjett for 2020 er det satt av midler til strategiske satsingsområder og prosjektrettede 

tiltak der aktiviteter som er igangsatt i tidligere år medfører en forpliktelse i 2020. Til sammen utgjør 

dette beløpet 15,3 mill. kr. De to største postene er forpliktelser knyttet til egenfinansiering av FAIR 
som er beregnet til 8,3 mill. kr., og drift av MRR i Oslo som vil koste 2,4 mill. kr.  

 

Styret har ved flere anledninger diskutert om NHH skal innbetale et kontantbidrag til 

rehabiliteringsprosjektet for å redusere fremtidige årlige leieinntekter. Det er avklart med Statsbygg at 
NHH i prinsippet kan vente helt til prosjektet er ferdigstilt med å ta stilling til hvilket beløp man 

ønsker å investere. Av praktiske årsaker er det imidlertid sterkt anbefalt å betale inn kontantbidraget 

før prosjektet er avsluttet. Det er ikke foretatt noen oppdaterte beregninger av hvilke konsekvenser en 
kontantinnbetaling vil ha på fremtidig kontantstrøm.  

 

 
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

 

NHH Executive (NHHE) 

NHHE forventer å opprettholde aktivitets- og inntektsnivået fra 2019, drevet av de gradsgivende 
programmene EMBA, AFA og Brytningstid, med driftsinntekter på 63,6 mill. kr. (prognose 2019: 

64,5 mill. kr.).   

 
Det er noe usikkerhet rundt framtidig rekruttering til de etablerte EMBA programmene. Ettersom 

manglende fulltegning av EMBA programmene slår direkte og i sin helhet inn på driftsresultatet, gir 

dette et risikobilde som vi må ta hensyn til i budsjettet. Dette medfører, sammen med lansering av et 

nytt kommunikasjonskonsept for NHH, en økning i budsjetterte markedsføringskostnader på ca.1,8 
mill. kr. Driftsmarginen budsjetteres med 44% (2019: 45%). 

 

NHHE er i ferd med å utforme en strategisk handlingsplan som vektlegger tilpasning av kurs- og 
programstrukturen og dermed legger til rette for videre vekst. I dette arbeidet vil en også måtte vurdere 

hvilke administrative ressurser som er nødvendige for å realisere videre vekst.   

 
Det budsjetteres med et resultat etter indirekte kostnader på 9.2 mill. og en resultatmargin på 15%. 

 

 

Øvrig bidrags- og oppdragsvirksomhet 
Med utgangspunkt i inngåtte kontrakter er samlede inntekter beregnet til 64 mill. kr. En stor del av 

prosjektporteføljen er nye prosjekter fra Norges Forskningsråd og EU der TDI-modellen er benyttet 

ved budsjettering av prosjektene. Det er foreløpig ikke foretatt noen beregning av hvor andel av 
inntekten fra indirekte kostnader belastet i prosjektene, som vil tilfalle henholdsvis instituttene og 

NHH sentralt. Når det gjelder inntekten til instituttene, forventes det at store deler av denne vil måtte 

bli ført tilbake i prosjektene i form av egenfinansiering.  
 

Et mer detaljert redegjørelse for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet vil bli presentert i endelig 

budsjettforslag for 2020. 
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Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 53/19 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orientering om 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. Høyskolen må i årsrapporten rapportere iht. mål og 

styringsparametere fastsatt både av Kunnskapsdepartementet og av høyskolen selv. Det er 

målene i høyskolens strategi som legges til grunn for vurderingene i rapporten. Risikoanalyser 

for høyskolens virksomhet inngår også i årsrapporten. Dokumentet Rapporteringskrav for 

Årsrapport legger konkrete føringer for strukturen og innholdet i årsrapporten. 

Rapporteringskravene for kommende årsrapport følger vedlagt. F.o.m. våren 2020 vil styret få 

en egen årsrapport om utdanningskvalitet. 

 

I 2018 ble det inngått en utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og NHH. Avtalen 

skal tjene som instrument for å løfte områder der styret og ledelsen ser behov for særskilt 

oppmerksomhet og trykk på gjennomføring. Målene i utviklingsavtalen er samordnet med 

NHHs øvrige målstruktur, og har en nær sammenheng med de utvalgte satsingsområdene i 

NHHs strategi 2018-2021. Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2022, og i 

de kommende årsrapportene skal det rapporteres om status for oppfølging av 

utviklingsavtalen. Utviklingsavtalen følger vedlagt.  

Nedenfor følger forslag til videre prosess og struktur for Årsrapport for NHH 2019-2020.  

 

Risikoanalyser 

I årsrapporten skal det gis en overordnet risikovurdering. Det skal gis en omtale av forhold, i 

og utenfor virksomheten, som kan virke inn på høyskolens evne til å nå fastsatte mål og 

resultater på sikt. Høyskolens årsrapporter har frem til nå inneholdt risikoanalyser for 

høyskolens kjernevirksomhet, med detaljerte risikokart for målene i høyskolens strategi. I tråd 

med KDs nåværende rapporteringskrav ser vi at risikovurderingene bør være på et mer 

overordnet nivå. Dette er også i samsvar med andre utdanningsinstitusjoners rapportering og 

veiledning fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ).   
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Det foreslås at kommende risikoanalyser gjennomføres på følgende måte:  

- NHH utarbeider overordnede risikovurderinger for de 4 hovedområdene i høyskolens 

strategi; Utdanning, Forskning, Samspill med nærings- og samfunnsliv og Organisasjon 

og ressurser.  

- Målene i Strategi for NHH 2018-2021, de strategiske satsingsområdene og 

utviklingsavtalen legges til grunn for vurderingene. Videre bør risikovurderingene bygge 

på styreoppfølgingen av de strategiske satsingsområdene (jfr. styresaker i april og oktober 

2019). 

- Rektoratet er ansvarlig for utarbeidelse av risikoanalysene. 

 

Vedlagt følger momenter som kan inngå i risikovurderingene – hentet fra målene i NHHs 

strategi, de strategiske satsingsområdene og utviklingsavtalen. 

 

Resultater og ambisjonsnivå 

Iht. ovennevnte rapporteringskrav, skal årsrapporten 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.  

Ambisjonsnivå for styringsparameterne har tidligere blitt lagt frem for styret i marsmøtet, 

samtidig med fremleggelse av utkast til årsrapporten. For i større grad å involvere styret i 

diskusjonene om høyskolens ambisjoner, foreslås det at styret i desember får presentert 

forslag til ambisjonsnivå for de styringsparametere det anses hensiktsmessig å sette 

ambisjonsnivå for.  

 

Forslag til tidsplan for arbeidet med Årsrapport for NHH 2019-2020 

Oktober: Styret orienteres om Årsrapport for NHH 2019-2020: Føringer, risikoanalyser og 

ambisjoner. 

Desember: Styret får seg forelagt forslag til ambisjonsnivå for styringsparametere i 

Årsrapport for NHH 2019-2020. 

Mars:   Utkast til årsrapport, inkludert overordnede risikovurderinger, legges frem for 

styret. Frist for oversendelse av årsrapport til KD er 15. mars.  

 

 

Vedlegg 

1. Rapporteringskrav for Årsrapport 2019-2020 

2. Utviklingsavtale  

3. Momenter til risikoanalysene 
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Rapporteringskrav for Årsrapport (2019−2020)  
  
Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2020 sende dokumentet Årsrapport  
(2019−2020) til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no), Database for 

statistikk om høgre utdanning (dbh@nsd.no) med kopi til Riksrevisjonen 

(postmottak@riksrevisjonen.no).    

      

Årsrapporten skal ha følgende struktur, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt.  

1.5.1:    

I. Styrets beretning    

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall    

III.Årets aktiviteter og resultater    

IV. Styring og kontroll i virksomheten    

V. Vurdering av fremtidsutsikter    

VI. Årsregnskap    

    

Nedenfor følger nærmere krav til innhold i årsrapporten for statlige universiteter og 

høyskoler. Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning for 

departementets styring og oppfølging, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, 

pkt. 2.3.3. Vi viser for øvrig til Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige 
universiteter og høyskoler og veiledning fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 

om utarbeidelse av årsrapport.1 Departementet gjør oppmerksom på at 

årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai 2020.2    

  

Årsrapporten skal være et strategisk dokument som gir god informasjon til departementet 

om institusjonens resultater, mål og planer. Dokumentet bør vise hva institusjonen har 

lyktes med, hva som er sentrale utfordringer, og hvordan disse skal møtes. Departementet 

mener årsrapporten også bør være et viktig dokument for institusjonens egen 

resultatoppfølging og planlegging.   

  

  

I. Styrets beretning    
  

Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde    

• styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse 

for 2019    

• kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig 

innvirkning på oppnådde resultater    

• overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2020    

    

Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider.     

    

  

                                              
1 https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap  
2  Kunnskapsdepartementet har avklart med DFØ at institusjonene kan benytte en hyperlenke fra 

virksomhetenes nettside til DBHs nettside for årsrapportene, så lenge det går klart fram at lenken fører dem 

til årsrapporten.   
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II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall    
  

Hensikten med dette kapitlet er å presentere virksomheten for andre lesere av 

årsrapporten enn departementet og virksomheten selv. Introduksjonen bør inneholde  

• omtale av virksomhetens departementstilhørighet, tilknytningsform og 

samfunnsoppdrag  

• omtale av lokalisering, toppledelsen og organisasjonsstruktur, gjerne i form av et 

overordnet organisasjonskart. Vesentlige endringer skal omtales.     

• presentasjon av utvalgte hovedtall: Vi anbefaler at det minimum oppgis antall 

årsverk, antall registrerte studenter, totale inntekter og total tildeling fra  

Kunnskapsdepartementet og andre departementer. Det vil for øvrig være 

hensiktsmessig å vise til at statistikk fremgår i DBH.   

  

Innholdet i og omfanget av del II vil variere i samsvar med virksomhetens egenart, men vi 

anbefaler at presentasjonen holdes innenfor to sider.    

    

  

III.  Årets aktiviteter og resultater  
   
Dette er hovedkapitlet i årsrapporten og skal hovedsakelig inneholde 

resultatrapportering i henhold til institusjonens egne virksomhetsmål og 

styringsparametere samt de nasjonale styringsparameterne. Resultatene skal vurderes 

i lys av utviklingen over tid, ambisjonsnivå, institusjonsstrategien samt andre data og 

kilder. Det skal også rapporteres på samfunns- og effektmål for byggeprosjekter. Se 

nærmere omtale nedenfor.  

  

I tillegg skal kapitlet inneholde rapportering om bruk av særlig tildelte midler. Se nærmere 

omtale nedenfor. Dersom tiltakene, ikke er avsluttet tidsnok til å rapportere fullstendig i 

Årsrapport (2019−2020), må institusjonen gi en foreløpig rapport og redegjøre kort for 

videre planer med tiltaket. Fullstendig rapport om gjennomføring og resultater må i slike 

tilfeller gis i Årsrapport (2020−2021).   
   

Rapporteringen skal også omfatte tildelinger og føringer for rapportering som omtales i 

eventuelle supplerende tildelingsbrev som institusjonene mottar i løpet av 2019.    

   
Resultatrapportering på virksomhetsmål  
Vi viser til kapittel 2 i tildelingsbrevet for 2019. Rapporteringen skal ta hensyn til både ettårig 

og flerårig perspektiv og skal inneholde følgende:  

  

• Vurdering av resultatene på nasjonale styringsparametere. Data for alle de nasjonale 

styringsparameterne vil være tilgjengelig på DBHs nettside. Institusjonen kan selv 

velge om vurderingen skal fremkomme under egne overskrifter tilknyttet relevant 

virksomhetsmål eller samlet under én overskrift. Vesentlige endringer i resultater og 

resultater som institusjonen er henholdsvis særlig fornøyd med og ikke fornøyd med, 

bør nevnes. Omtalen bør være kort.  

  

• Institusjonene skal  rapportere status for oppfølging av utviklingsavtalen. Det skal 

fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med 

utgangspunktet for avtalen. Rapporteringen kan være under egen overskrift eller 
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sammen med de øvrige virksomhetsmålene med synliggjøring at dette inngår i 

utviklingsavtalen.  

 

• Resultater på institusjonens egne styringsparametere og vurdering av måloppnåelse 

på virksomhetsmålene. Institusjonen skal  rapportere på en måte som gir god 

oversikt  og innsikt i institusjonens prioriteringer og utfordringer. Hovedfunn i 

gjennomførte evalueringer skal omtales. Rapporteringen bør ikke legge altfor mye 

vekt på gjennomførte aktiviteter og tiltak.  

 

 

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter    
Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter 

i sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for 

virksomheten og redegjøre for arbeidet med å sikre måloppnåelse. Rapporteringen gjelder 

avsluttede byggeprosjekter. For byggeprosjekter som fortsatt er i byggefase må 

institusjonene gjøre rede for hvordan de legger til rette for at byggeprosjektets samfunns- og 

effektmål  vil  nås etter at bygget står ferdig.  

   

Midler til oppgradering av forsknings- og læringsareal   
Institusjoner som har mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet til oppgradering og 

modernisering av bygg og lokaler skal rapportere resultater og måloppnåelse i henhold til 

føringene i aktuelle tildelingsbrev. 

  

Midler til verdensledende fagmiljøer (UiO, UiB, UiT, NTNU, NMBU)    
I 2015 ble det bevilget totalt 70 mill. kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til fem 

institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot 

verdenstoppen. Midlene vil gi en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som 

nådde opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere.   

  

Institusjoner som har fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til verdensledende 

fagmiljøer, skal rapportere om hvordan midlene er disponert og beskrive resultater og 

måloppnåelse.   

  

Midler tildelt over andre kapitler   
Institusjoner som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet over andre kapitler og 

poster, skal beskrive resultater og måloppnåelse for hvert av disse tiltakene, samt bekrefte 

at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Rapporteringen 

for hvert tiltak bør ikke overstige en halv side.    

   

I denne delen gis det ingen anbefaling om antall sider, men rapporten må være oversiktlig 

og leservennlig.  

 

 

IV. Styring og kontroll i virksomheten     
  

Den første delen av kapitlet skal inneholde rapportering om styring og kontroll i virksomheten. 

I den andre delen skal institusjonene under dette kapitelet i årsrapporten rapportere på 

kravene i tildelingsbrevets kapittel 4 for 2019 (føringer som er felles). Dette er  på 

inkluderingsdugnad, motvirke arbeidslivskriminalitet og sikkerhet- og beredskapsarbeidet. 

Redegjørelsesplikten etter lovverket om likestilling og diskriminering bør også fremkomme 

under dette kapitlet.  
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Rapportering om styring og kontroll  
Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens 

egenart, risiko og vesentlighet.3 Rapporteringen skal inneholde  

 

•    om system for risikovurdering er etablert   

• overordnet vurdering av tilstanden for styring og kontroll i institusjonen. Dette 

innebærer en vurdering av om opplegget for styring og kontroll bidrar til at  

- fastsatte mål og resultatkrav nås  

- ressursbruken er effektiv  

- lover og regler overholdes  

- resultat- og regnskapsinformasjonen er relevant og pålitelig  

- vesentlig styringssvikt, feil og mangler avdekkes og håndteres  

- internkontrollen er dokumentert  

• nærmere omtale av vesentlige forhold ved styring og kontroll:  

- vesentlige forhold institusjonen mener departementet må kjenne til - oppfølging 

av revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen  

  

Fellesføringer 
 

Inkluderingsdugnad  
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. I Årsrapport (2019–2020) skal institusjonene 

redegjøre for hvordan institusjonens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet 

og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. 

 

Motvirke arbeidslivskriminalitet 
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) 
redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens 

anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.  

  

Sikkerhet og beredskap 
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. Institusjonen skal i Årsrapport (2019-2020) 
rapportere om følgende: 

 

1. Informasjonssikkerhet: Har institusjonen innført rutine for å håndtere uønskede 
digitale hendelser?  

2. Øvelser: Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018 eller 2019, og er 
læringspunktene fra øvelsen fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak? Beskriv kort 
hvilken type øvelse som ble gjennomført. 

 

Dersom ett eller begge spørsmål besvares med "nei", må institusjonen opplyse om hvorfor 

tiltaket ikke er gjennomført og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal 

gjennomføres.  

 

For virksomheter som har institutter i utlandet, gjelder de ordinære oppgavene og ansvaret 

for samfunnssikkerhet og beredskap i egen virksomhet også for instituttene i utlandet 

 

                                              
3  Opplegg omfatter systemer, rutiner og prosesser knyttet til bl.a. mål- og resultatstyring, risikostyring og 
internkontroll, budsjett og regnskap, prosjekt- og porteføljestyring, investeringsoppfølging og evaluering.  
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Virksomheter som eier mer enn femti prosent av aksjene i aksjeselskaper, bør vurdere å legge 

til rette for aksjeselskapets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet  
Styret har ansvar for at rapporteringen i årsrapporten tilfredsstiller redegjørelsesplikten 

institusjonen har etter Likestillings- og diskrimineringsloven.  

  

  

V. Vurdering av fremtidsutsikter    
  

Dette kapitlet skal inneholde den fremtidsrettede delen av årsrapporten. Rapporteringen 

skal ta hensyn til både ettårig og flerårig perspektiv og inneholde omtale av fremtidsutsikter, 

planer og større byggeprosjekter.   

   

Omtalen av fremtidsutsikter  
Institusjonen skal gi en overordnet omtale av forhold, i og utenfor virksomheten, som kan 

virke inn på evnen til å nå fastsatte mål og resultater på sikt, og skal gi en overordnet 

risikovurdering. Institusjonen må beskrive hvordan institusjonen forholder seg til disse 

risikoene, for eksempel ved oppfølging eller iverksetting av tiltak.    

  

Planer    
Institusjonen skal presentere virksomhetsmål og styringsparametere med ev. 

ambisjonsnivå.   

  

For institusjonene som har utviklingsavtale, skal det innledningsvis fremgå hvordan målene 

i utviklingsavtalen er en integrert del av eller samordnet med institusjonens øvrige 

målstruktur.   

    

Institusjonen må synliggjøre overordnede prioriteringer og budsjettvirkning av disse. Styrets 

vedtatte budsjett skal presenteres.   

 

Campusutviklingsplaner  og større byggeprosjekter 
Det vises til kap. 4.7 Bygg og infrastruktur i tildelingsbrevet for 2019 og 

Kunnskapsdepartementets brev av 29. september 2015 og Instruks om håndtering av 
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. 4  Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) 
rapportere på følgende:  

• Webadresse til gjeldende campusutviklingsplan 

• Planperioden og hvordan campusutviklingsplanen er knyttet til institusjonens 

overordnede strategi.   

• Institusjoner som ikke har ferdigstilt en campusutviklingsplan, skal vise planlagt 

tidsplan for revidering eller ferdigstillelse av sin campusutviklingsplan.  

 

Kunnskapsdepartementet forutsetter at institusjonen følger bygge- og leiesaksinstruksen, 

utredningsinstruksen og retningslinjene for behandling av kurante byggeprosjekter. Før nye 

byggeprosjekter foreslås, må institusjonene vurdere om behovene kan dekkes innenfor 

eksisterende bygningsmasse. Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) rapportere på 

følgende:  

• Byggeprosjekter som institusjonen fremmer som satsingsforslag utenfor rammen.   

                                              
4 fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret 13. januar 2017 
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• Byggeprosjekter som er forutsatt dekket innenfor institusjonens nåværende 

bevilgning, slik som for eksempel Statsbyggs kurantprosjekter, egenfinansierte større 

og mindre  byggeprosjekter  eller andre leieprosjekter.   

• Gjennomførte behovsutredninger og risikoanalyser knyttet til fremtidige forpliktelser 

som følge av byggeprosjektet. 

 

Kurantprosjekter på 50 mill. kroner eller mer må meldes til Kunnskapsdepartementet før 

institusjonene setter byggesakene i bestilling hos Statsbygg.5  

 

Private husleieavtaler med en samlet kostnad på 100 mill. kroner eller mer for leieperioden 

skal legges fram for vurdering av Kunnskapsdepartementet.6 

 

Selvforvaltende institusjoner skal ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold og 

oppgraderinger med tilhørende årlige budsjettavsetninger.  

 

Selvforvaltende institusjoner skal utarbeide forvaltningsplaner for bygninger og anlegg i 

verneklasse 1 og 2. 

 

    

VI. Årsregnskap    
  
Dette kapitlet skal inneholde årsregnskapet med noter og ledelseskommentarer undertegnet 

av styret. Regnskapet skal være i henhold til krav fastsatt i økonomiregelverket, rundskriv 

R-115 fra Finansdepartementet og de krav Kunnskapsdepartementet har fastsatt.   
   

                                              
5 Rundskriv H-11/14 av 7. november 2014: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-
kurantprosjekter/id2340398/?q=rundskriv om kurantprosjekter  
6 Leiekontrakter med private tilbydere skal være i tråd med Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker 

i statlig sivil sektor, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/ 
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Utviklingsavtale (fra Tildelingsbrevet 2019) 
 

2.2 Om utviklingsavtaler  

Departementet har gradvis innført en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet 

og hver av de statlige institusjonene, jf. Prop. 1 S (2018–2019). Utviklingsavtalene skal bidra til høy 

kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling.  

Departementet inngikk avtaler med fem pilotinstitusjoner fra 2017 (Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-

Norge og Høgskolen i Østfold) og med fem nye pilotinstitusjoner fra 2018 (Nord universitet, 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen 

og Høgskolen i Innlandet). Gjennom tildelingsbrevet for 2019 inngår departementet avtaler med de 

gjenværende elleve institusjonene. Avtalen gjelder fra 2019.  

Innholdet i avtalen er i hovedsak utarbeidet etter initiativ fra institusjonen, men departementet har 

også tatt initiativ til at enkelte forhold bør inngå i avtalene. En forutsetning for utviklingsavtalen er at 

departementet og institusjonen er enige om innholdet. Målene i utviklingsavtalen skal være en 

integrert del av eller samordnet med målstrukturen til institusjonen.  

Utviklingsavtalen skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonen og være til støtte for styret. 

Avtalen rokker ikke ved det ansvaret styret har for planer, strategier og forvaltning. Avtalen skal tjene 

som instrument for å løfte områder der styret og ledelsen ser behov for særskilt oppmerksomhet. 

Utviklingsavtalen skal også være et virkemiddel for nasjonal koordinering på frivillig basis.  

Departementet tar sikte på at alle institusjonene på sikt skal ha samme avtaleperiode. Etter 

departementets vurdering vil et system med utviklingsavtaler der avtalene starter og slutter 

samtidig, være viktig for å nå målet om bedre arbeidsdeling.  

Departementet er i dialog med sektoren om behovet for å forenkle målstrukturen for universiteter 

og høyskoler. Utviklingsavtalene må ikke føre til mer byråkrati, men heller bidra til å effektivisere og 

forbedre styringen. Departementet tar sikte på å innføre eventuelle endringer fra 2020.  

I Prop. 1 S (2017–2018) ble det signalisert at Kunnskapsdepartementet ville legge fram forslag til 

finansieringsmodell for utviklingsavtaler i statsbudsjettet for 2019. På bakgrunn av arbeidet med 

mulig forenkling av systemet for mål- og resultatstyring, vil departementet ikke nå knytte særskilt 

finansiering til utviklingsavtalene.  

 

2.3 Utviklingsavtale med Norges Handelshøyskole  

Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2018 med innspill fra institusjonen og dialog 

med departementet blant annet i fellesmøte for institusjonene som inngikk utviklingsavtaler samtidig 

og i etatsstyringsmøtet.  

Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2022. Endelig rapport om måloppnåelse skal 

inngå i høyskolens Årsrapport 2021–2022.  

Målene i avtalen skal kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom 

økonomiske virkemidler knyttes til i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om 

eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.  
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Institusjonen skal omtale status for oppfølging av utviklingsavtalen i årsrapporten hvert år. Her skal 

det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for 

avtalen.  

 

Utviklingsmål for Norges handelshøyskole (NHH)  

Som handelshøyskole dekker Norges handelshøyskole et bredt felt av fagområder i undervisning og 

forskning, i stor grad knyttet til beslutningstaking i nærings- og samfunnsliv. Dette gjenspeiles også i 

NHHs forskning og forskningsbaserte undervisning. Målene i utviklingsavtalen skal bidra til å styrke 

NHHs posisjon og særtrekk som en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt 

kvalitetsfokus og et omfattende samspill med næringsliv og samfunnsinstitusjoner, jf. NHHs visjon: 

«NHH skal være en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling og utdanne mennesker for 

verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som 

viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse». På basis av dette er det tre mål i 

NHHs utviklingsavtale. Disse har alle en nær sammenheng med de utvalgte satsingsområdene i NHHs 

strategi 2018-2021, og er områder hvor NHH ønsker å ha et særlig trykk på gjennomføring.  

1) Faglig fornyelse og relevans  

Som handelshøyskole kjennetegnes NHH av et studietilbud som utvikler seg i tråd med utvikling og 

trender i nærings- og samfunnsliv. Samfunnet møter nå spesielt store omstillingsutfordringer, og en 

viktig del av NHHs pågående utvikling er å gjenspeile dette i forskning og undervisning, og gjennom 

dette bistå til verdiskaping og en bærekraftig utvikling.  

Omstillingsutfordringene følger av både særtrekk i norsk næringsstruktur og av globale megatrender 

som rask teknologisk utvikling og bærekraftutfordringer knyttet til miljø, naturressurser og klima. 

Dette innebærer at bl.a. teknologiforståelse, innovasjon og bærekraft i økende grad integreres i 

høyskolens fagområder, i forskning og undervisning.  

I undervisningen vil det eksempelvis på kursnivå være behov for fornyelse av ordinære kurs med vekt 

på å forstå sammenhenger mellom digital transformasjon, innovasjon, ledelse, økonomi og 

bærekraft, samt et balansert tilbud av kurs med direkte teknologisk innretning (eksempelvis 

programmering, robotisering, maskinlæring og kunstig intelligens). På programnivå vil det være 

behov for å vurdere nye sammensetninger av masterprofiler og studieprogram, også innenfor etter- 

og videreutdanningen.  

Utviklingsavtalen skal bidra til å utvikle studietilbudet i takt med omstillingsbehov i nærings- og 

samfunnsliv. Det kan tilsi økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og 

internasjonalt. Tiltak som her blir vurdert, er blant annet lokalt samarbeid om spesialiserte 

mastergradskurs innenfor økonomisk-administrative fag, nasjonalt tverrfaglig samarbeid innen 

teknologi, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid på ph.d.-nivå. NHH skal samtidig tilstrebe et godt 

læringsmiljø og pedagogikk som gir størst mulig læringseffekt.  

Måleparametere:  

•  Utvikling av kurs-/programinnhold knyttet til analyseferdigheter, forretningsmodeller og 

ledelsesutfordringer i en digital økonomi med høy innovasjonstakt (kvantitative og kvalitative 

mål mht. utvikling i perioden i alle studieprogram, bl.a. basert på læringsutbyttebeskrivelser) 

• Relevans (kvantitative og kvalitative mål mht. utvikling i perioden, inkl. utvikling på omfang 

internships, arbeidsmarkedsundersøkelser, studiekvalitetsmål i Studiebarometeret).  

• Utvikling mht. samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner (kvantitative og 

kvalitative mål).  
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2) Økt mangfold  

NHH anser at mangfold i studentmassen legger til rette for høy inntakskvalitet og et godt 

læringsmiljø, noe som i sin tur øker kvaliteten i utdanningen. Mangfold oppnås gjennom en balansert 

kjønnsfordeling, en jevnere fordeling av norske studenter med hensyn til geografiske regioner og 

andre karakteristika, og et større innslag av gode internasjonale studenter. NHHs ambisjon er at 

NHHs studieprogram skal være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag blant et 

mangfold av norske studenter, og tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter.  

Et mål om økt mangfold har viktige implikasjoner for hvordan NHH profilerer seg både internt og 

eksternt i rekrutteringssammenheng og generelt. NHH tilstreber også økt mangfold blant fagstab. Et 

svært viktig mål er her å øke kvinneandelen i fagstab. I utviklingsperioden vil høyskolen rette spesiell 

oppmerksomhet mot å øke kvinneandelen i innstegsstillinger, som er et tiltak for å øke 

kvinneandelen i høyere stillingskategorier på sikt. NHH ønsker også å øke andelen tilsatte med 

internasjonal bakgrunn i fagstaben. NHH vil dessuten søke å bruke knappe kvinnelige ressurser i 

fagstab på en strategisk klok måte slik at flest mulig av NHHs studenter møter kvinnelige 

rollemodeller i auditoriene. Dette har særlig høy prioritet på bachelorstudiet.  

Måleparametere:  

•  Øke antall og andel internasjonalt rekrutterte fulltids masterstudenter  

• Kjønnsandeler blant studentene i alle NHHs utdanningsprogrammer, jf. at NHHs strategi 

presiserer et mål på minst 40 % av hvert kjønn i alle utdanningsprogrammer  

•  Jevnere fordeling av studenter med hensyn til geografiske og andre sosioøkonomiske 

karakteristika  

•  Øke kvinneandelen i innstegsstillingene og andelen internasjonalt tilsatte i faste stillinger i 

fagstaben.  

 
3) Forskning på topp nivå  

NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av 

kunnskap og kompetanse. En handelshøyskole kjennetegnes av fagområder og forskning som er nært 

knyttet til beslutningstaking i nærings- og samfunnsliv. NHH tilstreber eksellent forskning i møte med 

samfunnets utfordringer. Fra før gjennomsyrer kvalitetsaspektet alle NHHs forskningsstrategier. 

Forrige strategiperiode frembrakte tematiske og spissede forskningssentre innen utvalgte 

fagområder. Kommende strategiperiode bygger videre på dette, med et mål om eksellent forskning 

innen alle sentrale tema for en handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. Gjennom 

utviklingsavtalen ønsker NHH en videreutvikling for å sikre kvalitet og balanse langs dimensjonene 

eksellent forskning og bidraget til å møte samfunnsutfordringene.  

Måleparametere:  

•  Øke antall publikasjoner i topp tidsskrifter  

•  Øke oppnådde forskningsrådsmidler og EU-midler  

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

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

samfunnsutfordringer.  

 

Måleparameterne er satt opp iht. «tradisjonelle» mål på kvalitet. Usikkerhet mht. utviklingen i 

incentivstrukturen i sektoren, inkludert virkninger av «plan S», kan innebære et behov for en senere 

justering av måleparameterne. 
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Momenter til risikoanalysene 
 

Hovedområde utdanning 
Ansvarlig: Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken 
 

Risikovurdering av: 

- Programmene (inntakskvalitet, studiekvalitet, kandidatkvalitet) 

- Faglig fornyelse og relevans (se strategisk satsingsområde og utviklingsavtale) 

- Fremragende læringsmiljø og pedagogikk (se strategisk satsingsområde) 

- Mangfold (internasjonale studenter, kvinneandel, geografiske og andre sosioøkonomiske 

karakteristika) (se utviklingsavtale) 
 

Hovedområde forskning 
Ansvarlig: Prorektor for forskning Kenneth Fjell 
 

Risikovurdering av: 

- Kvalitet/toppnivå (publisering) (se strategisk satsingsområde og utviklingsavtale) 

- Eksterne forskningsmidler  

- Relevans og impact  

- Forskningsaktivitet 
 

Hovedområde samspill med nærings- og samfunnsliv 
Ansvarlig: Rektor Øystein Thøgersen og prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid Therese E. Sverdrup 
 

Risikovurdering av: 

- Samarbeid og møteplasser med næringsliv, forvaltning, alumni  

- Forskningskommunikasjon (synlighet, påvirkning samfunnsdebatt) 

- Internasjonal posisjon og akkrediteringer 

- Omdømmemessige forhold (innspill fra Styret ifb. fjorårets årsrapport) 

- Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid (se strategisk satsingsområde) 
 

Hovedområde organisasjon og ressurser 
Ansvarlig: Prorektor for fagressurser og HR Gunnar E. Christensen 
 

Risikovurdering av: 

- Menneskelige ressurser (rekruttering, kompetanse, mangfold, likestilling) 

- Organisasjonen (fleksibilitet, effektivitet, samhandling) 

- Økonomi (økonomisk handlingsrom) 

- Infrastruktur (rehabilitering, annet) 

- Digitalisering (se strategisk satsingsområde) 
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ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET STUDIEÅRET 18/19 

  

Saksbehandler Brigt Vaage 

Arkivreferanse 19/02557-1 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 54/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar rapporten til orientering 

 

Bakgrunn: 

Læringsmiljøutvalget (LMU) har hatt et aktivt studieår bak seg og vil i årsrapporten orientere 

styret ved NHH om hovedtrekk i arbeidet for et godt læringsmiljø på NHH. 

 

 

Årsrapport læringsmiljøutvalget 

 

Utvalgets retningslinjer og sammensetting 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg i henhold til Lov om universiteter og 

høyskoler § 4- 3.  

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø (§ 4 - 3 (1) og for 

at læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes 

helse, sikkerhet og velferd (§ 4 - 3 (2).  

LMUs funksjon og oppgaver er beskrevet i § 4 -3 (3) og er ytterligere beskrevet i 

Retningslinjer for LMU, vedtatt våren 2018. Se vedlegg. 

Ved NHH består LMU av åtte medlemmer, hvorav fire er representanter fra studentene og fire 

er representanter fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og 

studentenes representanter. Utvalget har to observatører, en fra Sammen 

(Studentsamskipnaden) og studentombudet ved NHH. 

 

Studenter  

Ingelin Uthaug (høst) 

Thomas Molby (høst)  

Vilde McKellar Nilsen (høst/vår) 

Thomas Gulli (høst/vår)  

Jonas P. Ludvigsen (vår) 

Ivar Lyngdal (vår) 
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Ansatte 

Therese Sverdrup (høst) 

Jorun Gunnerud (høst/vår) 

Inger Dagestad (høst/vår) 

Linda Orvedal (høst/vår) 

Linda Nøstbakken (vår).  

 

Observatører 

Rønnaug Tveit (Sammen) 

Sigbjørn Råsberg (studentombud) 

 

Leder høsten -18 var Therese Sverdrup. Jonas P. Ludvigsen er leder (vår -19/høst -19). 

Sekretær er Brigt Ove Vaage. 

 

Møtevirksomhet og saker 

I løpet av studieåret 2018/2019 har utvalget hatt seks møter (29.08.2018, 10.10.2018, 

14.11.2018, 13.02.2019, 10.04.2019, 22.05.2019) og behandlet en rekke saker knyttet til 

læringsmiljøet ved NHH. I det følgende trekkes frem de viktigste sakene og oppfølgingen 

av disse 

 

Revidering av handlingsplaner 

Som det framgår av fjorårets årsrapport fra LMU, hadde vi to handlingsplaner, en for psykisk 

– og en for fysisk læringsmiljø. Disse var dels svært detaljerte med mange store og små tiltak.  

I arbeidet med å gjennomgå og ajourføre disse, har LMU funnet det nødvendig både å løfte 

planene fra et detaljnivå til et mer overordnet nivå og å slå planene sammen til én plan. På denne 

måten vil LMU bedre kunne ivareta sin rolle, funksjon og oppgaver som beskrevet i lov og 

retningslinjer i universitets- og høgskoleloven §4-3 (vedlagt) 
 

LMU satte ned to interne grupper som fikk i oppgave å se gjennom de handlingsplanene som 

lå til grunn, og komme med forslag og forbedringer. Foruten at det ble lagt vekt på at 

detaljnivået skulle reduseres og at de to handlingsplanene skulle sammenstilles til én, var det 

viktig for LMU at essensen fra de to handlingsplanene ble videreført i den nye planen. Dette 

ble gjort i flere omganger, hvor LMU gjennom våren kom med innspill til arbeidet gruppene 

presenterte, før den endelige planen ble vedtatt 22. mai 2019. 

Den nye handlingsplanen omfatter følgende områder: 

• Fysisk læringsmiljø 

• Psykososialt læringsmiljø 

• Organisatorisk læringsmiljø 

• Digitalt læringsmiljø 

• Pedagogisk læringsmiljø 

I handlingsplanen som gjelder for perioden 2019 – 2021 er LMUs rolle som bidragsyter, 

tilrettelegger og initiativtaker vektlagt, samt LMUs tilsynsfunksjon. Den nye handlingsplanen 

ligger vedlagt rapporten. 

 

Temabaserte møter 

I forlengelsen av arbeidet med handlingsplanene kom møtegjennomføring på agendaen. Her 

kom det frem at en god måte å følge opp handlingsplanene på, kan være å invitere ulike aktører, 

både på og utenfor NHH, som har innvirkning på punktene i handlingsplanen. Med fem 
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hovedpunkter i handlingsplanen, og i utgangspunktet seks LMU-møter i året, er tanken at en 

gjennom året får oppdatering på hvordan skolen gjør det på de ulike punktene. Det vil også 

være mulig for LMU å komme med innspill til aktørene, og det vil være mulig for LMU å i 

enda større grad følge opp arbeidet som gjøres ved skolen. 

I LMU sitt møte 16. oktober var digitalt læringsmiljø tema. Her ble skolens nettsider, digitale 

eksamenssystem (WiseFlow) og læringsplattform (Canvas) presentert i lys av utfordringer 

knyttet til universell utforming. Det ble presentert hva det jobbes med i dag, og dette vil være 

mulig for LMU å følge opp – både kontinuerlig og også om et år når digitalt læringsmiljø igjen 

vil være tema. 

 

Læringsmiljøpris 

Denne våren har LMU etablert en læringsmiljøpris. I LMU sitt februarmøte ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe bestående av en ansatt og to studenter, som fikk i oppgave å utarbeide statutter 

til en slik pris. Det var viktig for LMU å få frem gode kriterier for tildeling av en slik pris, og 

ikke minst hva prisen faktisk skulle være. 

Arbeidsgruppen presenterte et utkast til LMU, hvor LMU kom med innspill og endringsforslag. 

De endelige statuttene ble vedtatt i LMU sitt møte i mai 2019. 

Formålet med prisen er å synliggjøre godt arbeid for læringsmiljøet ved NHH. Prisen kan 

mottas av studenter, studentgrupper eller ansatte ved NHH. Det er ikke lagt opp til at det må 

kåres en vinner av prisen hvert år. Dersom en verdig vinner finnes, vil prisen deles ut på 

vårsemesteret. 

Det ble også diskutert hva prisen skulle bestå av. I de vedtatte statuttene kom LMU frem til at 

prisen er en plakett, et diplom og en oppfordring om å søke LMU om midler til fremtidige tiltak. 

Det stilles ikke krav om at vinner av prisen tidligere må ha søkt, eller mottatt, midler fra LMU. 

Statuttene for prisen ligger vedlagt rapporten. 

 

Kurstilbud i regi av LMU og Sammen 

Det ble gjennomført åtte kurs i regi av Sammen og LMU, i perioden 18/19.  

Studiemestringskurset ble gjennomført to ganger. Deltaking var god høsten 18 og noe mindre 

våren 19. Kurset retter seg særskilt mot nye studenter og en vurderer å tilby det bare om 

høsten fremover. Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra de studentene som deltok. 

 

Eksamensangst- og stressmestringskursene ble avholdt to ganger. Kursene er i form av 

workshop med maksimalt femten deltakere. Kursene fikk gode tilbakemeldinger, men var i 

varierende grad fulltegnet. Våren 19 var det få påmeldte. 

 

Kurset «lider du av case frykt» ble avholdt i august 2018. Kurset var delt i to, et kurs for 

master- og et for bachelorstudenter. Særskilt masterstudenter var interessert i tilbudet, med 

over 100 påmeldte til 16 plasser. Kurset ble gjennomført i NHH regi og en hentet inn erfarne 

mentorer fra DNB, Equinor, Mercuri Urval, DNS, NHH og Marine Harvest.   

 

Kurset jobbklar ble gjennomført en gang høsten 18, og avlyst våren 19 grunnet sykdom. 

Kurset retter seg primært mot masterstudenter.  

 

Utover kurs har Sammen også tilbud om individuell rådgivning og karriererådgivning på 

campus.  

 

Førstehjelp ved selvmordsfare 

Et av punktene i handlingsplanen for psykososialt læringsmiljø av 2018 var å kurse utvalgte 

personer ved NHH i selvmordsfare/atferd. Kurset førstehjelp ved selvmordsfare for ansatte 
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ved universitet og høyskoler i Bergen ble holdt i mars 2019. Ti representanter fra NHH deltok 

sammen med representanter fra UiB og Sammen. Både studieveiledere, HR-personale og 

ansatte fra instituttene deltok på kurset som gikk over to dager og ble holdt ved NHH. 

LMU ser det som nyttig at ansatte med tett student- og personalkontakt har tilstrekkelig 

kunnskap til at de kan identifisere signaler på selvmordsatferd og kan yte førstehjelp til 

personer som har behov for det. 

Kurset holdes av VIVAT (som er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak) og 

inngår som et tiltak i Bergen kommunes handlingsplan for selvmordsforebygging. Høsten – 

19 vil syv personer fra NHH delta sammen med deltakere fra HVL, BI, NLA og VID. 

 

Rehabilitering av høyblokka på NHH 

I LMU sitt første møte våren 2019 ble NHH sin prosjektleder for rehabiliteringen invitert. Han 

redegjorde for tilgang på og bruk av skolens lokaler i byggeperioden, i hovedsak i lys av 

universell utforming. LMU valgte å ha denne orienteringen preventivt, ettersom 

rehabiliteringen mulig kunne by på utfordringer knyttet til læringsmiljø. 

Det er gledelig å kunne melde at rehabiliteringen av høyblokka ikke har vært et tema på LMU 

sin agenda siden denne orienteringen. Rehabiliteringen har blitt nevnt i møtene, men ikke som 

en utfordring utvalget må gjøre noe med. For LMU tyder dette på at samarbeidet mellom skolen, 

entreprenør og Statsbygg fungerer godt, og at læringsmiljøet er ivaretatt i all byggingen. LMU 

vil følge rehabiliteringen videre, blant annet ved å ha fysisk læringsmiljø som tema på et 

kommende møte. 

 

Avslutning  

 

Utover saker presentert over, har LMU blant annet blitt orientert om -/gitt innspill til planene 

for studiestart (velkomstuken/førstekullsuken), oppfølging av SHOT 2018 (studentenes helse- 

og trivselsundersøkelse) og behandlet søknader om midler til arrangement og tiltak. 

 

 

Vedlegg:  

1. UH-lov § 4 – 3 

2. Retningslinjer for LMU 

3. Handlingsplan for læringsmiljø 

4. Statutter for læringsmiljøpris 
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universitets- og høgskoleloven §4-3 

 

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at 

bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i 

planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i 

spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget 

også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som 

institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. 

Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget 

skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. 

Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport 

om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha 

like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis 

blant institusjonens og studentenes representanter. 
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 Retningslinjer for LMU på NHH  
 

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

 
Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde:  

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

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

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

2. Roller og funksjoner  
Læringsmiljøutvalget ved NHH skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i Universitets 
og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NHH betyr dette:  
 
1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NHH sitt systematiske kvalitetsarbeid.  
 
2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for eksempel 
gjennom  

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

 
3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en overordnet 
rapport om NHH sitt helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant annet på innsikt 
utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2.  
 
4. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje 
gjennom innsyn i studentenes kursevalueringer, eller via tilbakemeldingen fra programledere og 
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Studieadministrativ avdeling. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og avvik som ikke 
lukkes eller gjentakende klagesaker.  
 
5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i 
planleggingen av NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt 
utformet læringsmiljø.  
 
6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og 
velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Sammen, Studentsamskipnaden. LMU skal 
gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes 
læringsmiljø.  
 

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

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

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

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

6. Endring av retningslinjer 
Endringer i LMUs retningslinjer vedtas av rektor. 
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Læringsmiljø 
HANDLINGSPLAN 2019 - 2021 
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Handlingsplan for styrking av læringsmiljø 2019 - 2021 

 

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig 

læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget 

(LMU) rapporterer direkte til styret, og kan gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører 

læringsmiljøet ved NHH. 

 

Læringsmiljø er et av fem satsingsområder i NHHs strategi for perioden 2018 – 2021. 

Handlingsplanen for læringsmiljø skal bidrar til å nå målene i strategien. 

 

Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av 

NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø. 

 

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø» 

forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der 

studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte. 

 

 

Fysisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Bidra til at høyskolen følger lovpålagte krav knyttet til HMS, brannvern og 
universell utforming  

- Arbeide for at alle læringslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede 
- Arbeide for at alle ansatte og studenter har kurs innen brann, sikkerhet og 

førstehjelp 
 

 

Psykososialt læringsmiljø 

Studie- og karakterpress 
LMU skal: 

- Legge til rette for at et bredt spekter av varierte og relevante kurs tilbys 
- Holdes orientert om hvordan studieprogrammene på NHH fungerer 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium som studentene kan 

gjennomføre innenfor en normal arbeidsuke 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium med trygge rammer 

 
Jobbmuligheter 
LMU skal: 

- Bidra til å vise mangfoldet i jobbmuligheter NHH-studenter har, og 
synliggjøre at kompetansen kan brukes innenfor fagfelt man er genuint 
interessert i 

 
Psykisk helse og miljø 
LMU skal: 
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- Se til at alle tilgjengelige tilbud for studenter synliggjøres og samles med 
fremgangsmåte og kontaktperson 

- Ta initiativ til relevante undersøkelser for å innhente studentenes meninger 
- Arbeide for en utvidelse av lavterskel rådgiver- og psykologitilbud med 

trefftid på NHH 
 
Trivsel og inkludering 
LMU skal: 

- Bidra til å synliggjøre åpne arrangementer for studenter i regi av NHHS og 
NHH 

- Se til at gode kommunikasjonskanaler for tilbakemeldinger og ris og ros er 
tilgjengelige 

- Belønne arbeid for godt læringsmiljø med en Læringsmiljøpris 
- Kunne gi økonomisk støtte til åpen arrangementer arrangert av studenter 

ved NHH 
- Arbeide for å øke bevisstheten rundt nettvett 

 

Organisatorisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Bidra til at studenter og ansatte er kjent med kanaler som finnes for å gi 
tilbakemelding om forhold knyttet til læringsmiljøet ved NHH 

- Gjennomgå tiltak som vedtas på bakgrunn av undersøkelser omkring trivsel, 
læringsmiljø og psykososiale tiltak, og sørge for at vedtakene følges opp 

- Dersom det er nødvendig, iverksette egne tiltak på bakgrunn av 
undersøkelser omkring trivsel, læringsmiljø og psykososiale tiltak 

 

Digitalt læringsmiljø 

LMU skal: 

- Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester 
- Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til 

gjennomføring av eksamen 
- Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og 

eksamen 
 

Pedagogisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Arbeide for at ansatte er kjent med pedagogiske utviklingsmuligheter 
- Påse at forelesere og andre relevante brukere, har kompetanse til å utnytte 

verktøy tilgjengelig i klasserom og auditorier på en hensiktsmessig måte i 
sin undervisning 

- Bidra til at den pedagogiske aktiviteten gir best mulig læring for studentene 
- Bidra til at studentene deltar/bidrar aktivt i undervisningen  
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Styringsdokumenter  

I tillegg til denne handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover, 

dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under:  

 

• Lov om universiteter og høyskoler  

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm  

• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

• Retningslinjer for læringsmiljøutvalget  

• Tiltaksplan mot radikalisering og ekstremisme 

• NHH Strategi 2018 – 2021  
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Statutter for Læringsmiljøprisen ved NHH 

 
1. Læringsmiljøprisen ved NHH har som formål å synliggjøre godt arbeid for 

læringsmiljøet ved NHH. Mottaker av prisen må ha gjort noe utover det man normalt 

kan forvente, for å fremme inkludering og trivsel for alle studenter ved NHH. 

2. Prisen kan tildeles enhver student, studentgruppe eller ansatt ved NHH. 

3. Prisen deles ut av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NHH hvert vårsemester, så fremt 

det er verdige kandidater. 

4. Forslag til kandidater kan fremmes av studenter og ansatte ved NHH. Nominasjonen 

skal inneholde kandidatens navn, begrunnelse og kontaktperson. LMU offentliggjør 

frister og prosedyrer for nominasjon av kandidater. 

5. Et enstemmig LMU avgjør prisvinner. 

6. Prisen er en plakett og et diplom, samt en oppfordring til å søke LMU om støtte til 

fremtidige utviklingstiltak med formål å fremme inkludering og trivsel for alle 

studenter. 

 

Nominerte kan offentliggjøres sammen med vinneren av prisen. 
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STATUS PERSONVERN OG INFORMASJONSSIKKERHET VED NHH 
(GDPR) 

  

Saksbehandler Monica Øen 

Arkivreferanse 19/02584-1 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 55/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikten til orientering. 

 

Bakgrunn: 

GDPR og nytt personvernregelverk trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. 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 etatsstyring 
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. Dette 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 har utarbeidet en detaljert tilstandsvurdering for 
sektoren som blant annet viser til sårbarheter i det lokale arbeidet på institusjonene. Alle 
institusjonene oppfordres til å etablere et helhetlig styringssystem for informasjonssikkerhet og 
personvern. 

NHH ansatte nylig informasjonssikkerhetsrådgiver i en nyopprettet stilling. Vedkommende tiltrer 
1.12.19. Informasjonssikkerhetsrådgiveren vil samarbeide tett med NHHs personvernombud og 
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sikkerhets- og beredskapsorganisasjonen for øvrig.  
 

Kort status for arbeidet med innføring av GDPR og annet relatert til personvern 

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 som faktisk etterleves. 
Gjennomførte ROS analyser viser helt klare avvik som må lukkes, dette arbeidet er ikke ferdigstilt. 

Fremdeles har vi utfordringer med manglende rapportering av behandlinger til NSD, men har iverksatt 
ytterligere tiltak i samarbeid med prorektor for forskning for å håndtere dette. Det har blitt gjennomført 
en god del aktiviteter på NHHE for å rydde i spesifikke avvik. Ny oppdatert avtale med NSD blir inngått 
i løpet av November. Det har blitt rapportert avvik til Datatilsynet vedrørende brudd på 
personopplysningsloven ved NHH, men ikke alvorlig tilfelle. I tillegg er det utfordrende å ha god 
oversikt over studentforeningen sin behandling av personopplysninger. Selv om de er ansvarlig for 
dette selv, er det NHH sitt renommé som vil bli utfordret om noe skjer her. 

Det merkes økt bevissthet i organisasjonen relatert til personvern, og personvernombudet merker økte 
antall henvendelser vedrørende dette. For øvrig er det viktig å være klar over at arbeid relatert til 
personvern er et pågående arbeid som krever kontinuerlig fokus.  

 

 

Kort status for arbeidet med informasjonssikkerhet  

Økt digitalisering krever ekstra skjerpet fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Unit har 
gjennomført en kartlegging av tilstanden relatert til personvern og informasjonssikkerhet i sektoren, 
hvor NHH deltok i undersøkelsen vår 2019. Det foreligger både en oppsummering fra høyskolens 
gjennomgang og fellesrapporten for sektoren, «Tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet og 
personvern blant de statlig eide universiteter og høyskoler». Dette arbeidet viser mangler og det vil bli 
økt fokus i sektoren på området informasjonssikkerhet fremover. NHH må jobbe målrettet med å få 
enda bedre kontroll med dette området i ulike deler av organisasjonen. 

Det er fremdeles fokus på risikobildet forbundet med bruk av dropbox på vitenskapelig side, arbeidet 
med dette elementet vil bli ytterligere intensivert når ny informasjonssikkerhetsrådgiver er på plass.  

 

 

 

 



 Vedtakssaker -  Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.



57/19 Eventuelt - møte 6/19 - 17/02274-32 Eventuelt - møte 6/19 : Eventuelt - møte 6/19

 

 

 

1 

 

EVENTUELT - MØTE 6/19 

  

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 17/02274-32 

 

 

   

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 31.10.2019 57/19 

 

 

 

 

 

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