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GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 1/19 OG 2/19, INNKALLING 
OG SAKSLISTE MØTE 3/19 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 

Arkivreferanse 17/02276-26 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 14/19 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 1/19 og møte 2/19, og innkalling og saksliste til møte 3/19 godkjennes. 

Bakgrunn: 

Vedlagt protokoll fra møte 1/19 og møte 2/19 til endelig godkjenning. 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

Sak 14/19 - Protokoll Styremøte 1/19 - 07.02.19  

Tilgangskode: Unntatt offentlighet  Paragraf: Offl § 5
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Denne filen er unntatt offentlighet.

Sak 14/19 Protokoll Styremøte 2/19 - 07.03.19 
Tilgangskode: Unntatt offentlighet  Paragraf: Offl § 5
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RIKSREVISJONEN MØTER STYRET VED NHH 2019 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 14/02854-5 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 15/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar Riksrevisjonens presentasjon til etterretning. 

Bakgrunn: 

Riksrevisjonen ønsker å møte Styret ved NHH for å presentere sitt arbeid. 
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REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 3/19 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 

Arkivreferanse 17/02293-24 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 16/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN - SLUTTRAPPORT 

Saksbehandler Inger Dagestad 

Arkivreferanse 17/00558-14 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 17/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar sluttrapporten til etterretning. Styret merker seg behovet for en videre oppfølging av 

prosjektet og det impliserte ressursbehovet. 

Bakgrunn: 

Høsten 2016 ble det etablert en prosjektgruppe for digitalisering av eksamensprosesser ved

Norges Handelshøyskole. Prosjektet skulle ha en varighet til våren 2019. I forbindelse med 

avslutningen av prosjektet har prosjektleder Marita Kristiansen utarbeidet vedlagte 

sluttrapport. Denne ble behandlet og godkjent av styringsgruppen for prosjektet i begynnelsen 

av mars og oversendes med dette til styret.  

Overordnet mål for prosjektet var at NHH skulle være fulldigitale med hensyn til 

eksamensavvikling, vurdering og relaterte administrative prosesser– så langt det er 

hensiktsmessig –  innen utgangen av vårsemesteret 2019. 

Gjennom dette skulle prosjektet bidra til:

• Økt studiekvalitet

• Effektivisering og rasjonalisering av administrative prosesser

Prosjektet var ikke et rent implementeringsprosjekt, fordi digitalisering av eksamen innebærer 

organisasjonsutvikling og en endringsprosess for alle roller som er involvert i avvikling av 

eksamen. Det største gevinstpotensialet ligger i digitalisering av delprosessene som skjer i 

forkant og etterkant av selve eksamensgjennomføringen, og det er etablert en digital plattform 

for hele prosessflyten. Denne involverer både studenter, faglærere, sensorer, eksamensvakter, 

instituttadministrasjon, Seksjon for eksamen, HR, IT, økonomi og NHHE-administrasjonen. 

Prosjektet har hatt en svært god fremdrift når det gjelder økning av andelen digital eksamen. 

Ved prosjektstart ble 2 % av alle eksamener på bachelor- og masternivå gjennomført digitalt, 

men ved utgangen av høstsemesteret 2018 ble hele 81,4 % av alle eksamener gjennomført 

digitalt (hjemmeeksamen 100 %, skriftlig skoleeksamen i overkant av 65 %). 
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Videre utvikling: 

Prosjektet har vært en suksess, men det er likevel mye uforløst potensiale som bør kunne 

realiseres de kommende årene (jf. prosjektrapporten, side 13, Gevinstrealisering): 

 

• Digitalisering av større del av eksamensprosessen  

Funksjonalitet for fulldigital håndtering av karakterbegrunnelse og klage på sensur er ikke 

ferdig utviklet hos UNIwise og FS. Her er det et stort potensiael for forenklede 

arbeidsprosesser og færre manuelle oppgaver.  

 

• Digitalisering av flere skoleeksamener/videreutvikling av vurderingsformer 

Per i dag kjøres alle skoleeksamener det er hensiktsmessig å digitalisere i sin nåværende 

form, i det digitale eksamenssystemet. NHH har mye å gå på når det gjelder å ta i bruk nye 

vurderingsformer og større deler av funksjonaliteten i eksamensverktøyet.  Dette kan gi 

utvidede og endrede muligheter for å teste oppnåelse av læringsmål, og legge til rette for 

hel eller delvis automatisering av sensurprosesser. Her kreves det innsats fra det 

pedagogiske miljøet og større grad av erfaringsutveksling. 

 

• Nye muligheter på skoleeksamen/videreutvikling av verktøy 

Med fremtidig utvidelse av støtte for bruk av tredjepartsprogramvare, vil NHH kunne 

oppnå økt relevans og kvalitet i vurderingen av studentenes kunnskaper i forhold til hva 

som er etterspurt og relevant i arbeidsmarkedet, samtidig som flere skoleeksamener vil 

kunne gå inn i den digitale prosessflyten. Her vil det være nødvendig både med intern 

innsats rundt testing, prosessetablering, opplæring og utadrettet arbeid i samspill med 

sektoren og leverandøren av eksamenssystemet. 
 

Det var opprinnelig tre fulltidsstillinger i prosjektet, og to av disse var planlagt sysselsatt 

gjennom hele vårsemesteret 2019. Nå viser det seg at ingen av de opprinnelige 

prosjektressursene vil være tilgjengelige våren 2019.  Arbeidet med digital eksamen er 

overført til Seksjon for eksamen etter en lenger periode med gradvis overføring til ordinær 

drift. Ansatte i seksjonen som har arbeidsoppgaver og rutiner knyttet til digital eksamen, har 

opparbeidet seg tilstrekkelig kompetanse til å avvikle digital eksamen.  

 

I tillegg til ordinær drift, kommer det fortsatt til å være et stort behov for utviklingsarbeid. Det 

tilsier at ressurser må allokeres til prosessutvikling, bidrag til videreutvikling av verktøy, 

opplæring, implementering av nye prosesser/roller, mv.  
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SLUTTRAPPORT: 

Digital eksamen

Prosjektleder Marita Kristiansen 
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1. FAKTA OM PROSJEKTET

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

Overordnet mål for prosjektet: NHH skal være fulldigitale med hensyn til eksamensavvikling, 
vurdering og relaterte administrative prosesser– så langt det er hensiktsmessig –  innen utgangen av
vårsemesteret 2019. 

Gjennom dette skal prosjektet bidra til: 

• Økt studiekvalitet
• Effektivisering og rasjonalisering av administrative prosesser

1.2 Tidsrom 

• Plan: høst 2016 – juni 2019.
• Prosjektleder slutter medio mars 2019 og endelig overlevering til drift skjer derfor i løpet av

januar-mars 2019.

1.3 Prosjektdeltakere 

Intern prosjektgruppe 
• Marita Kristiansen, Prosjektleder (til 15. mars 2019 – mot planlagt juli 2019)
• Margrethe Tombre Clementsen, Førstekonsulent (til 25. april 2019 – som planlagt)
• Trond Farestveit Erstad, Førstekonsulent (til ultimo oktober 2018 – mot planlagt 1. september

2019) 
• Alexandra Domanska Bjørndal, Seniorkonsulent (ut desember 2018 – mot planlagt ut

prosjektet og videre i drift) 
• Kristian Øpstad, Overingeniør (assosiert medlem i prosjektgruppen)

Styringsgruppe 
• Linda Nøstbakken, Prorektor for utdanning (leder fra august 2017, før dette var Prorektor

Sunniva Whittaker leder av styringsgruppen)
• Inger Dagestad, leder for Seksjon for eksamen (prosjekteier fra august 2017)
• Jorun Gunnerud, Seniorrådgiver (prosjekteier frem til august 2017)
• Kristin Rygg, Førsteamanuensis
• Thor-Inge Næsset, IT-sjef
• Maren Dale Raknes, Administrasjonssjef
• Ingelin Uthaug fra januar 2018 (studentrepresentant) (Før dette: Frid Helén Hop)

1.4 Sektorsamarbeid 

Samarbeid med resten av UH-sektoren har vært svært viktig i prosjektfasen, og det anbefales at 
NHH fortsetter med en aktiv rolle her. 
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• Felles innkjøpsprosess koordinert av UNINETT
• Felles web-møte annenhver fredag for de institusjonene som bruker WISEflow (koordineres

av Unit). Erfaringsutveksling og samkjøring av videreutviklingsønsker
• Samlinger to ganger i året.
• Prosjektleder har også deltatt i nasjonal ekspertgruppe for digital vurdering i regi av FS (fokus

på integrasjon mellom FS og eksamenssystemene i sektoren). Denne skal nå slås sammen
med FS sin ekspertgruppe for vurdering.

• Uformelt bergensnettverk med HVL og UiB (sistnevnte bruker Inspera)
• Spesielt godt samarbeid og god erfaringsutveksling med HVL, UiT og USN.
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1.5 Tilnærming og status 

Prosjektet er ikke et rent implementeringsprosjekt der et ferdigutviklet verktøy for innlevering av 
eksamen skal tas i bruk. Digitalisering av eksamen innebærer organisasjonsutvikling - en 
endringsprosess for alle roller som er involvert i avvikling av eksamen. Det har derfor ikke vært 
ensidig fokus på hvordan skoleeksamen skal leveres digitalt. Det største gevinstpotensialet ligger i 
digitalisering av delprosessene som skjer i forkant og etterkant av selve eksamensgjennomføringen, 
og det har blitt etablert en digital plattform for hele prosessflyten, som involverer både studenter, 
faglærere, sensorer, eksamensvakter, instituttadministrasjon, Seksjon for eksamen, HR, IT, økonomi 
og NHHE-administrasjonen. 

Oppskaleringen startet høsten 2016 med digitalisering av hjemmeeksamener, semesteroppgaver og 
karaktergivende innleveringer, da disse teknisk sett er uproblematisk å digitalisere. Gjennom dette 
arbeidet har Seksjon for eksamen fått kontroll over formelle vurderingsdeler som tidligere har vært 
håndtert direkte av kursansvarlig.   

Tradisjonelle skoleeksamener er mer krevende å digitalisere, og har blant annet krevd oppgradering 
av infrastruktur i eksamenslokaler, opprettelse av en ny rolle som teknisk eksamensvakt, endringer i 
prosesser/logistikk og endring i forskrift om eksamen. Prosjektet startet digitalisering av 
skoleeksamen vår 2017 – med en femdobling av antall digitale skoleeksamener fra semesteret før. 
Fokus var i starten på eksamener med besvarelser som inneholdt ren tekst, og der kursansvarlig 
krevde lite overtalelse. Gradvis ble digital skoleeksamen innført også for kurs der 
eksamensbesvarelsene krevde mer utregninger og modeller (bruk av webkamera og/eller integrert 
tegneverktøy på eksamen) – og prosjektet jobbet også mer med å motivere kursansvarlige for 
endring.  

Ved utgangen av 2018 ble i overkant av 80 % av alle skriftlige eksamener på BA og MA kjørt 
gjennom WISEflow. Det betyr at vi nådde målet vårt ett semester før opprinnelig planlagt.  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H14 V15 H15 V16 H16 V17 H17 V18 H18 V19

Andel digital eksamen på BA og MA

Hjemmeeksamen Skoleksamen



17/19 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport - 17/00558-14 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport : Sluttrapport_digital_eksamen

 

5 

 

På PhD har vi gjennomført både noen hjemmeeksamener og noen skoleeksamener digitalt, men her 
er informasjonsflyten fortsatt ikke på plass, og i tillegg praktiseres større grad av fleksibilitet når det 
gjelder innleveringsfrister.  

NHHE kjører alle sine hjemmeeksamener i WISEflow.   

Arbeid utenfor prosjektets opprinnelige rammer: 

• Prosjektet har etablert en avtale med Norges Idrettshøgskole (NIH) om avvikling av digital 
eksamen for 1-årig MRR-studium i NIHs lokaler og med deres eksamensvakter frem til og 
med vår 2020.  

• NHHE piloterer digital skoleeksamen med NIH-oppsettet vår 2019.   
• Autorisasjonsprøven for oversettere er flyttet over til WISEflow.  
• Vi har også startet arbeid med å tilrettelegge for overføring av masteroppgaven til WISEflow.  

De aller fleste av våre digitale skoleeksamener er gjennomført i FLOWlock. Her har kandidatene 
tilgang til en teksteditor, integrert tegneverktøy og mulighet for å fotografere for eksempel 
håndskrevne brøkoppsett eller modeller med webkamera, og inkludere dette i besvarelsen. 

Vi har kjørt noen få eksamener med FLOWmulti, som krever mer av den som lager 
eksamensoppgaven. Denne eksamenstypen tillater en kombinasjon av mange ulike spørsmålstyper 
(flervalgsoppgaver, utfyllingsoppgaver, tekstsvar, bilder, video etc.), og gjør det også lettere for 
studenter å skrive brøk digitalt. Fra og med mars 2019 vil kandidatene også ha tilgang til 
tegneverktøy og webkamera i denne eksamenstypen. Med FLOWmulti er det mulig med hel eller 
delvis automatisk poenggivning og karaktersetting.  

Per i dag har vi digitalisert de skoleeksamenene det er hensiktsmessig å digitalisere i nåværende 
form. For at enda flere av NHHs skoleeksamener skal bli digitale, kreves det følgende: 

• Videreutvikling av eksamensløsningen slik at digital gjennomføring er hensiktsmessig for flere 
av våre skoleeksamener (integrasjon med eller tilgang til aktuelle tredjepartsverktøy i 
eksamensløsningen). 

• Arbeid med å vurdere og å ta i bruk hensiktsmessige alternative vurderingsformer til lukket-
bok-skoleeksamen. For eksempel kan digital skoleeksamen med åpent internett og alle 
tilgjengelige verktøy være aktuelt alternativ for noen fag, og muliggjøre en mye mer relevant 
prøving av oppnådde læringsmål enn det som er mulig med en papireksamen. 

• Arbeid med å ta i bruk flere av de mulighetene som allerede finnes i eksamensverktøyet 
(FLOWmulti). 
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2. PROSJEKTETS LEVERANSER 

Milepælsoppnåelse 
 

  Milepæl Planlagt Faktisk Kommentar 

MP1 Når valg av system er godkjent i ledergruppen 01.11.2016 På plan   

MP2 Når styringsgruppe er etablert 31.12.2016 På plan   

MP3 
Når det er inngått kontrakt med systemleverandør 
(avrop på UNINETTs rammeavtale) 

31.12.2016 På plan   

MP4 
Når alle karaktergivende innleveringer som tidligere 
ble levert i itslearning, kjøres i Wiseflow 

31.12.2016 På plan   

MP5 
Når styringsdokument (mandat) er godkjent i 
styringsgruppen 

15.01.2017 På plan   

MP6 
Når første digitale skoleeksamen er avholdt i 
Lehmkuhlhallen 

01.06.2017 På plan   

MP7 
Når første eksamensdag med digitale eksamener 
parallelt i Aula og Lehmkuhlhallen er gjennomført 

31.12.2017 På plan   

MP8 
Når alle hjemmeeksamener og karaktergivende 
innleveringer håndteres i WISEflow (MA og BA, 
fulltidsstudier + NHHE)  

31.12.2017 På plan 

Noen få, 
velbegrunnede 
unntak i LMS. Alt 
digitalt. 

MP9 
Når alle skoleeksamener med unntak av 
obligatoriske Bachelor-emner, avvikles digitalt, 
dersom de er egnet for det. 

01.06.2018 På plan 

Også 4 obligatoriske 
BA-emner. Høst 
2018: alle egnede 
BA-emner digitalt 

MP10  
Når hjemmeeksamener på PhD håndteres i 
WISEflow 

01.06.2018 Bak plan 
3/9 i WF. Ikke god 
nok informasjonsflyt 

MP11 
Når første obligatoriske BA-emne har kjørt digital 
skoleeksamen 

31.12.2018 
Ett 
semester 
foran plan 

  

MP12 
Når alle skoleeksamener (inkludert for obligatoriske 
Bachelor-emner) avvikles digitalt, dersom de er 
egnet for det.  

01.06.2019 Foran plan 
Nådd høst 2018. 
Liten økning etter 
dette 

MP13 

Når prosjektet er avsluttet: 

01.06.2019 

    

- 80% av alle skriftlige eksamener er digitale Foran plan 
81,5 % digitale høst 
2018 

- Hele eksamensprosessen er digital og 
dokumentert/vedtatt 

(Delvis) på 
plan 

Dokumentasjon på 
plass, men 
funksjonalitet for 
klage og 
begrunnelse er enda 
ikke ferdig utviklet, 
så denne delen av 
prosessen er ikke 
fulldigital enda 

- Digital eksamen er en del av daglig drift i Seksjon 
for  eksamen 

På plan   

-Prosjektrapport er godkjent i styringsgruppen. På plan   
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Godkjenningskriterier/suksesskriterier 
• 80% av alle eksamener kjøres digitalt - levert 
• Prosessene knyttet til digital eksamen er vedtatt og dokumentert - levert 
• Linjeorganisasjonen er i stand til å avvikle digital eksamen når prosjektet slutter - levert 

 

Prosjektets sluttleveranser Beskrive måloppnåelsen 
Levert iht avtalt tid, kost og kvalitet? 

Implementert IT-system for digital prosessflyt for 
eksamen 

Levert 

Digitalisert eksamensprosess: Etablerte, vedtatte og 
dokumenterte prosesser for alle fasene i 
eksamensprosessen. 

Levert (Dokumentasjon på 
\\pund\Felles\STU\STU_Eksamen og 
timeplanlegging\Opplæring - 
oppskrifter\WISEflow - krever tilgang på 
filområde)  

Funksjonalitet for håndtering av klager og 
karakterbegrunnelser i FS/Studentweb og 
WISEflow er fremdeles under utvikling hos FS 
og UNIwise. 

Opplært organisasjon: Alle roller som er involvert i 
eksamensprosessen er opplært: studenter, 
faglærere, sensorer, eksamensvakter, 
instituttadministrasjon, Seksjon for eksamen, HR, IT, 
økonomi og NHHE-administrasjonen. 

Levert (og pågående) 
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Forbedringsmål 
 
Økt studenttilfredshet 
 

Prosjektet har sendt ut spørreundersøkelse til alle studenter gjennom hele prosjektløpet.  
• H2016: 436 svar, 14% 
• V2017: 250 svar, 8% 
• H2017: 481 svar, 15%  
• V2018: 251 svar, 9%  
• H2018: 198 svar, 6% 

 
Svarprosenten hos studentene ser ut til å gå nedover. Vi regner med at dette er fordi mange 
studenter allerede har svart på undersøkelsen i tidligere semestre (og at dette også er årsak til at 
det generelt er større svarprosent for høst enn for vår). 
 
Studentene viser gradvis økning i tilfredshet med andelen digital skoleeksamen. 

 

 
 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Strongly disagree
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Studentene er overveiende fornøyd med den tekniske gjennomføringen av digital skoleeksamen 
og innleveringer av hjemmearbeid i WISEflow. 

 

 
 

 
 
Selv om studentene i hovedsak er fornøyd med digital skoleeksamen (trygghet, tidsbesparende, 
økt komfort og kvalitet), ser vi at det er ulike tilbakemeldinger avhengig av type fag og eksamen. 
Eksempler fra fritekst-tilbakemeldinger vår 2018: 
 

MET4 (FLOWmulti) SAM3 (FLOWlock) SOL4 (FLOWlock) 

Mister mulighet for å vise det man 
kan: 
- utregninger 
- teori 
- formulere egne svar 

Frustrerende webcam- og 
tegne-funksjon: 
- tar lengre tid enn på papir 
- mange grafer 

Fungerer fint for skrivetunge fag 
som SOL4 

«Gratispoeng» i MultipleChoice Savner støtte for Excel Tidsbesparende 
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Hvor fornøyd var du med teknisk 
gjennomføring av digital skoleeksamen i 

WISEflow?
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Utydelige spørsmål, «lures» til å svare 
feil 

Får ikke vist det man kan Misvisende stavekontroll 

Tungvint navigasjon Lengtet etter penn og papir Dårlig webcam-funksjon 

 
 

 
Sensorstilfredshet  

 

Prosjektet har sendt ut spørreundersøkelser til aktuelle sensorer i løpet av prosjektperioden. 
• H2016: 25 svar fra 98 sensorer = 25% 
• V2017: 60 svar fra 135 sensorer = 45% 
• H2017: 74 svar fra 171 sensorer = 43% 
• V2018: 59 svar fra 201 sensorer = 29% 
• H2018: 56 svar fra 195 sensorer= 29% 

 
Flertallet av sensorer som har svart i undersøkelsene, er enten svært fornøyd eller fornøyd med 
gjennomføringen av digital eksamen/sensur. 

 

 
 
Fritekst-tilbakemeldinger spenner fra svært positive til svært negative, der noen av de negative 
ikke handler om verktøyet, og enkelte andre vitner om manglende forståelse for verktøyet og/eller 
eksamensprosesser. Det kan være hensiktsmessig med en ny gjennomgang med påfølgende 
forankringsarbeid i fagstab. 
 
Eksempler på typiske tilbakemeldinger over tid: 
 

Positive tilbakemeldinger Negative tilbakemeldinger 

Easy to use Ikke intuitivt 

Bedre lesbarhet 
Kvalitet på bilder fra webkamera ikke 
god nok 

Tidsbesparende Treghet ved mange besvarelser 

Enkel kommunikasjon med 
medsensor. 

Kommentarfunksjonen (og deling med 
sensor og kandidat) er tungvint 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Very satisfied Satisfied Neutral Dissatisfied Very
dissatisfied

Overordnet tilfredshet, sensorer

V17 V18 H18 V19
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Trygt Vil at noen skal skrive ut besvarelsene 

Oversiktlig 
Bilder er ikke alltid integrert i 
besvarelsen, men kommer som vedlegg 

"I work at another university where we 
have chosen Inspera as the digital 
plattform for exams - WISEflow was 
infinitely better on all fronts." "Alt 
funker veldig bra nå" "I am very happy 
with Wiseflow. I strongly believe that 
all courses at NHH should adopt 
Wiseflow.” 

"Just drop it and start from scratch" "I 
am afraid that wiseflow is fundamentally 
flawed and beyond saving" 

 
 

 
Økt tilfredshet i eksamensadministrasjonen:  
Prosjektet gjennomførte en spørreundersøkelse blant ansatte på Seksjon for eksamen i februar 
2019.  
 
I tilbakemeldingene svarer alle de som har konkrete arbeidsoppgaver i WISEflow, at innføringen 
har gjort dem mer effektive i sitt arbeid: 
 

 
 
 
På spørsmål om i hvilken grad NHH har kvalitetsmessige gevinster ved digitalisering av 
eksamen, er tilbakemeldingene utelukkende positive: 

 
 
Det er et visst element av usikkerhet knyttet til nye arbeidsoppgaver og –rutiner knyttet til digital 
eksamen, men flertallet av de ansatte som har arbeidsoppgaver i WISEflow, melder at de i stor 
grad er trygge: 
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Gevinstrealisering 
Det største gevinstpotensialet ved digitalisering av eksamen ligger i delprosessene som skjer i 
forkant og etterkant av selve eksamensgjennomføringen. Her har vi i løpet av prosjektperioden 
oppnådd mye, men NHH har fremdeles uforløst potensial når det gjelder å realisere ytterligere 
kvalitative gevinster: 
 

• Digitalisering av større del av eksamensprosessen: Funksjonalitet for fulldigital 
håndtering av karakterbegrunnelse og klage på sensur er ikke ferdig utviklet hos UNIwise 
og FS. Her er det stort potensial for forenklede arbeidsprosesser og færre manuelle 
oppgaver. Første iterasjon er planlagt for utgivelse oktober 2019, og det vil kreves arbeid 
med både testing, etablering av nye prosesser og opplæring. 

• Digitalisering av flere skoleeksamener/videreutvikling av vurderingsformer: Per i 
dag kjøres alle skoleeksamener det er hensiktsmessig å digitalisere i sin nåværende 
form, i det digitale eksamenssystemet. NHH har mye å gå på når det gjelder å ta i bruk 
nye vurderingsformer og større deler av funksjonaliteten i eksamensverktøyet, som både 
kan gi utvidede og endrede muligheter for å teste oppnåelse av læringsmål, og legge til 
rette for hel eller delvis automatisering av sensurprosesser. Her kreves det innsats fra det 
pedagogiske miljøet og større grad av erfaringsutveksling. 

• Nye muligheter på skoleeksamen/videreutvikling av verktøy: Med fremtidig utvidelse 
av støtte for bruk av tredjepartsprogramvare på digital skoleeksamen, vil NHH kunne 
oppnå økt relevans og kvalitet i vurderingen av studentenes kunnskaper sett i forhold til 
hva som er etterspurt og relevant i arbeidsmarkedet, samtidig som flere skoleeksamener 
vil kunne gå inn i den digitale prosessflyten. Her vil det være nødvendig både med intern 
innsats rundt testing, prosessetablering og opplæring, og utadrettet arbeid i samspill med 
sektoren og leverandøren av eksamenssystemet. 
 

 
Seksjon for eksamen har redusert utgifter til porto, bruker betraktelig mindre mengder papir enn 
tidligere, og sender mange færre eksamensoppgaver til trykking. Dette gir først og fremst 
miljømessige gevinster. Vi ser imidlertid muligheter for langsiktige økonomiske gevinster ved 
fortsatt fokus og fremdrift på utvikling av effektive og sikre arbeidsprosesser. 
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3. PROSJEKTREGNSKAP 

Tidsrom Plan Faktisk Avvik 
(underforbruk 
(+) 
/overforbruk 
(-) 

Kommentar 

2017 
(vår+ 
høst) 

2 726 000 2 452 000 274 000 

Underforbruk: 
• Kjøpte ikke inn ekstra PC-er til utlån på 
eksamen, men lånte av ChoiceLab i stedet: 
130 000. 
• Ikke nødvendig med konsulenttimer fra 
leverandøren slik det ble anbefalt da vi gjorde 
avrop på UNINETT-rammeavtalen høst 2016: 
38 000. 
• Færre konferanser og seminarer, fordi 
prosjektmedlemmene fremdeles måtte være 
tilstede under gjennomføring av 
skoleeksamen. 
• UNINETT arrangerte ikke felles 
opplæring/kurs som forespeilet. 

2018 
(vår + 
høst) 

1 700 000 1 788 000 -88 000 

Underforbruk 
• Trond F. Erstad sluttet i oktober (delvis 
utlignet av at seksjonen tok inn ekstrahjelp 
over budsjettet for digital eksamen): 38 000 
• Kurs og tjenestereiser: 65 000 
 
Overforbruk:  
• Lønn for tekniske eksamensvakter: 88 000 
• Indirekte lønnskostnader som ikke var 
registrert i budsjettet: 140 000 

2019 
(vår) 

435 000 199 000 236 000 
  

Totalt 
2017-
vår 
2019  

4 861 000 4 439 000 422 000 

per 14/2 

 

Oppsummert: 

• Bruker f.o.m. høst 2018 og med betydelig oppskalering i antallet digitale skoleeksamener, 
mer på tekniske vakter enn estimert, og har sammen med leder for Seksjon for eksamen 
vurdert at vi ikke gjør nedskjæringer her i første omgang: 

o Svært viktig at alt går knirkefritt på skoleeksamen 
o Vi er også avhengige av at dette er en attraktiv deltidsjobb og vil derfor ikke presse for 

mye. Helt avhengige av studentene som brukes til dette på skoleeksamen. 
o Noe redusert behov for ordinære vakter på digital eksamensdager. 

• Jevnt over har vi brukt mindre på reiser/kurs enn budsjettert. 
• Det har ikke vært nødvendig med konsulenttimer. 
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• Har avtale med Fair semester per semester om å låne laptoper i backup til skoleeksamen 
(hadde budsjettert med 130 000 for nye i 2017). 

• Noe lavere lønnskostnader enn langtidsestimert siden Trond Erstad sluttet ett år før tiden, og 
Marita Kristiansen ble flyttet over på fastlønnsbudsjettet til NHH jan. 2018.  
 

4. RISIKO OG UTFORDRINGER 

Risikovurdering ble fortløpende oppdatert underveis i prosjektet. ROS_digital_eksamen_NHH.xlsx 
(krever tilgang til filserver) 

Kristian Øpstad fra IT-avdelingen deltok også i nasjonal ROS-analyse for digital eksamen i 2018. 
Arbeidet fra denne analysen ble også tatt inn i den lokale ROS-analysen. 

 

4.1 Risikovurdering ved prosjektstart 

Risiko Tiltak 

Utilstrekkelig ledelsesforankring  
• Oppnå bred enighet om at dette feltet 

prioriteres og at nødvendige ressurser må 
avsettes. 

Manglende menneskelige ressurser (teknisk-
administrativt støtteapparat) 

• Utarbeide ressursbehov og en tilstrekkelig 
detaljert tidsplan som muliggjør effektiv bruk 
av ressurser som avsettes til prosjektet.  

Manglende økonomiske ressurser 
 

• Utarbeide et tilstrekkelig detaljert 
prosjektbudsjett som synliggjør kostnader 
knyttet til programvare, implementering og 
kompetanseutvikling.  

• Jobbe mot å få innvilget økt bevilgning til 
prosjektet i langtidsbudsjettet. 

Tap av tillit/tap av omdømme 
 
 
 
 

• Kvalitetssikringen må være ekstremt god. 
Ingen vesentlige feil kan tillates og testingen 
må være omfattende. IT-sikkerhetskultur må 
prioriteres; sikre tilgjengelighet av tjenester, 
sikre personopplysninger, muligheter for fusk 
unngås. 

• Gjennomføre risikoanalyse for 
gjennomføring av skoleeksamen. Definere 
og kommunisere klare tiltak og 
ansvarsområder for tilfeller som for 
eksempel brannalarm, nettverksproblemer 
og systemfeil på eksamensdagen. 

• Fokus på andre vurderingsformer enn 
tradisjonell skoleeksamen der risikoen for 
tap av tillit/omdømme er størst. 

Motstand mot digitalisering/endring i fagmiljøene. 
Digital eksamen oppleves som et administrativt 
prosjekt. 

• Bruke etablerte møtefora til systematisk 
kommunikasjon, involvering og forankring. 

• Faglig representasjon i styringsgruppen 



17/19 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport - 17/00558-14 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport : Sluttrapport_digital_eksamen

 

16 

 

• Starte oppskaleringen med entusiaster som 
kan bli gode ambassadører 

• Fokus på opplæringsaktiviteter 

• Strukturert prosess for tilbakemeldinger fra 
sensorer på hva som fungerer bra og mindre 
bra i sensurprosessen 

Alle aktuelle systemer er fremdeles i utvikling (f.eks., 
når det gjelder integrasjoner med aktuelle 
administrative systemer og støtte for formler, 
utregning) 

• Fleksibilitet i milepælplanen. Starte med å 
digitalisere de eksamenstypene som lett lar 
seg digitalisere (hjemmeeksamen, 
tekstbaserte eksamener) 

• Mål for prosjektet er 80% digitalisering 

• Fagstab må vurdere hensiktsmessige 
alternativer til tradisjonell skoleeksamen 

• Planlegge med testing av ny funksjonalitet 

• Deltakelse i UNINETTs felles 
innkjøpsinitiativ for sektoren 

• Deltakelse i nasjonale arbeidsgrupper 

Manglende ressurser avsettes til den videre driften 
av digital eksamen. Manglende mottaksapparat i 
driftsorganisasjonen for prosjektleveranser. 

• I forbindelse med (og i forkant av) 
overlevering fra prosjekt til videre drift må 
fremtidig ressursbehov klargjøres og 
avsettes. 

• Driftsorganisasjonen må involveres/læres 
opp underveis 

Digitalisering av eksamen muliggjør pedagogisk 
endring (undervisning og vurdering) uten at denne 
tas i bruk av faglærere 

• Prosjektet tar initiativ til at NHH oppretter en 
fagressursgruppe som jobber med dette 
parallelt med og i tett dialog med prosjektet. 

 

4.2 Utfordringer, tiltak og status 

Utfordring Tiltak  Status 
Krav om digital eksamen i Oslo mens vi 
fremdeles var i etableringsfasen i Bergen. 

Avtale med NIH om avvikling 
av 4 eksamener per 
semester, for opptil 50 
kandidater t.o.m. vår 2020. 

OK 

Skepsis i fagstab (men mindre enn forventet) To forankringsrunder på 
instituttene, informasjon i 
allmøte og i pedagogisk 
seminar, kurs for fagstab. 
Kommunikasjon/opplæring 
med enkeltpersoner.  

Kontinuerlig arbeid 
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Kontinuerlig overføring til drift: vanskelig å få 
eksamenskontoret til å prioritere arbeid med 
WISEflow, frigjøring av tid til opplæring. 

V17:  
Noen fra eksamenskontoret 
tatt med i prosjektets daglige 
møter i eksamenssesongen 
 
V18:  
Initierte og gjennomførte 
felles oppsummeringsmøte 
for digital og papir-eksamen 
etter eksamenssesongen 
 
Ansvar for digitale 
hjemmeeksamener til 
navngitte personer på 
eksamenskontoret 
 
H18:  
Innboks for digital eksamen 
slått sammen med innboks 
for eksamenskontoret 
 
Slo sammen daglige møter 
for digital og papireksamen i 
sesongen  

Kontinuerlig arbeid 

Tekniske eksamensvakter Rekruttere og lære opp 
studenter  

OK 

Rutiner på skoleeksamen ikke tilpasset 
digitalisering: lange køer ved oppstart. 

V17: Ny registreringsprosess 
innført for digitale 
eksamener. Dette krevde 
midlertidig endring i 
eksamensforskriften 
(godkjent av Rektor) og 
oppdaterte utfyllende 
bestemmelser til forskriften.)  
H17: Samme 
registreringsprosess innført 
for papireksamener og 
eksamener på papir 

OK 

Trond F. Erstad sluttet 1 år før tiden Overførte oppgaver til 
Margrethe Clementsen, 
Marita Kristiansen og Sami 
Skogstad. Prosjektleder mer 
involvert i daglig drift. 

OK 

Vanskelig å få til koordinert/overordnet 
samarbeid med fagmiljøet om faglig og 
pedagogisk utvikling av vurderingsformer  

  Ikke løst. Bruke 
digitaliseringsutvalget? 

Manglende samkjøring fra UNINETT 2016-
2017 (ingen fremdrift i videreutvikling) 

  Bedre nå, men det går 
fremdeles sakte. Det er 
utfordrende for Unit, som ikke 
har førstehåndskjennskap til 
eksamensavvikling og 
WISEflow, å koordinere 
sektoren.  



17/19 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport - 17/00558-14 Prosjekt for digital eksamen - sluttrapport : Sluttrapport_digital_eksamen

 

18 

 

Manglet prosess for kontrakter med 
eksamensvakter 

Etablerte prosess ammen 
med HR og ØK for ordinære 
eksamensvakter i 
forbindelse med at vi startet 
rekruttering av tekniske 
eksamensvakter. 

OK 

Mer arbeid med hjemmeeksamener i WF – 
krevende for prosjektet å hente inn nødvendig 
info (men også mer kontroll/kvalitetssikring) 

Ansvar flyttet over på 
timeplanlegger. Egen mal for 
å sørge for at all nødvendig 
informasjon kommer med så 
tidlig som mulig. 

OK 

PhD: Planlegging og informasjonsflyt følger 
ikke samme prosess som BA og MA. 

Seksjonen skal ha møte 
med Kenneth Fjell  8. mars. 

I arbeid 

Internett i LK mer ustabilt enn i andre lokaler. 
Kandidater falt oftere ut. 

Kanalfordeling mellom NHH 
og Sammen 

OK 

Funksjonalitet for klage og begrunnelse har 
tatt/tar tid - delvis på grunn av manglende 
samkjøring hos Unit. 

Har deltatt i nasjonal 
arbeidsgruppe for å jobbe 
med løsningsbeskrivelse 
sammen med leverandøren. 
Utvikling ventes å starte i 
mars 19 

I arbeid 

FLOWmulti: tidkrevende å sette seg inn i 
verktøyet 
- En annen måte å tenke eksamen på 
- Uklarheter knyttet til horisontal sensur 
- Mangler En overordnet sjefssensor-rolle 
(admin må sette karaktergrenser) 
- Uklart hvordan håndtere begrunnelse 
- Uklart hvordan håndtere klage 
- Hva skal oppgaven til ekstern sensor være 
hvis hele eller deler av eksamen rettes 
automatisk – og hvordan skal ekstern sensor 
honoreres? 
- Feil i eksamenssettet kan ikke rettes opp 
etter at eksamen er i gang ++ 
- Omdømmeutfordring etter distribusjon av 
MET4-pilotrapport?. 

Jobbe mer med forankring 
og videreutvikling 

Kontinuerlig arbeid 

Når eksamenskontoret overtok ansvar for 
hjemmeeksamener/semesteroppgaver/annet 
karaktergivende hjemmearbeid, ble det 
avdekket at flere kurs hadde problematiske 
vurderingsformer. Det kunne dreie seg om 
problematikk knyttet til: 
- Annen vurderingspraksis enn den som er 
angitt i kursbeskrivelsen 
- Digitalisering 
- Gjentak 
- Klagerett 
- Kompleks vekting 
- Arbeidskrav/kursgodkjennelse tas med i 
endelig vurdering 

F.o.m høst 2016: Oversikt 
sendt til Seksjon for 
studiekvalitet ved endt 
semester, slik at dette kan 
tas med i arbeidet med 
godkjenning av 
emnetilbudet/kursbeskrivels
er. 
 
Eksamenskontoret har bedt 
om å få kursbeskrivelser til 
gjennomsyn der det er nye 
eller endrede 
vurderingsformer, eller der 
kurset er helt nytt.  

I arbeid, men vi ser fremdeles 
problematiske 
vurderingsformer i godkjente 
emnebeskrivelser 
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Registrering av eksterne sensorer: NHH har 
ikke hatt en tilfredsstillende prosess for tidlig 
registrering av eksterne sensorer i våre 
systemer (FS og Agresso). Problematikken 
ble liggende i to år etter at prosjektet hadde 
tatt den opp og foreslått en løsning. 

H16: Prosjektet samlet 
representanter fra 
instituttene, IT, HR, ØK og 
Studieadministrativ avdeling 
for å diskutere nye, effektive 
og sikre rutiner for 
innhenting av 
personinformasjon, og 
registrering av dette for 
eksterne sensorer. Vi ble 
enige om forslagene som 
prosjektet presenterte i 
møtet, men landet ikke roller 
og ansvar. 
 
V17:Sensuroppnevningspros
essen meldt inn som 
kandidat for 
internkontrollprosjekt. 
Arbeidet fra møtet over ble 
derfor ikke videreført i 
prosjekt for digital eksamen. 
 
V18: Internkontrollprosjektet 
leverte sin rapport, som på 
nytt identifiserer 
problematikken. HR får 
ansvar for tiltak.  
 
V19: Prosjektet tar initiativ til 
nytt møte med IT, HR, ØK 
og inst. (SOL) og får etablert 
ny prosess. 

V19: Vi er enig om overordnet 
prosess. HR har ryddet opp 
på sin side, IT har laget 
løsning for at sensorer kan 
resette passord på egenhånd, 
men prosess må rulles ut på 
instituttene 
 
Se også noen uavklarte 
punkter i referat fra møtet i 
P360. 
  

Rutiner på skoleeksamen ikke tilpasset 
digitalisering: lange køer ved oppstart. 

V17: Ny registreringsprosess 
innført for digitale 
eksamener. Dette krevde 
midlertidig endring i 
eksamensforskriften 
(godkjent av Rektor) og 
oppdaterte utfyllende 
bestemmelser til forskriften.)  
H17: Samme 
registreringsprosess innført 
for papireksamener og 
eksamener på papir 

OK 

Studenter og faglige aksepterer ikke at frist er 
frist og levert er levert 

Utvetydig i ny forskrift OK 

Bruk av tredjepartsprogramvare fremdeles 
ikke mulig på hensiktsmessig måte for NHH 

Jobbe mer for å ta i bruk de 
mulighetene vi har, og for å 
vurdere alternative 
vurderingsformer, samtidig 
som vi jobber sammen med 
sektoren for å på plass det vi 
mener vi trenger av 
videreutvikling av 
eksamenssystemet 

I arbeid 
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5. OVERFØRING TIL FORVALTNING/DRIFT 

Navn på system Systemeier Driftsansvar inkl. kort beskrivelse av 
sentrale driftsoppgaver 

WISEflow Inger Dagestad SAAS – leverandør drifter 
programvareløsningen 

 

5.1 Anbefalinger for videre eksamensdrift med WISEflow 

• Viktig å sette av ressurser til videreutvikling, slik at ikke all tid går med til den daglige driften. 
Prosjektet anbefaler at en full stilling settes av til dette i løpet av det neste året. (se detaljer 
under 5.2). 

• Etablere et prosjekt for å få masteroppgavene inn i WISEflow. Det vil kunne gi store 
effektivitetsgevinster, og NHH vil kunne gjøre seg nytte av integrasjonen mellom WISEflow og 
Brage som snart er på plass. 

• FS sine to nasjonale ekspertgrupper for digital vurdering og vurdering skal slås sammen med 
ny sammensetning. Marita Kristiansen har vært med ekspertgruppen for digital vurdering, og 
prosjektet anbefaler at NHH melder inn kandidat(er) til den nye gruppen når den skal 
etableres. 

• Fortsette å ha en aktiv rolle i sektorsamarbeidet. Dette er viktig både for å bidra til å styre 
utviklingen, og for erfaringsutveksling. 

• Rubrics: Sørge for at NHH har et aktivt forhold til rubrics/vurderingsmatrise når 
«Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger…» revideres. 
Rubrics (både mal og/eller ferdig utfylt) kan gjøres tilgjengelig for studenter i 
eksamensverktøyet. En rubrikk inneholder ikke løsningsforslag på samme måte som en 
sensorveileding kan gjøre det, men det er et velegnet verktøy for å standardisere vurdering 
av essay-besvarelser, der det ikke er ett klart, riktig svar. Prosjektet anbefaler at NHH bruker 
anledningen nå som det i UHL er pålagt alle kurs å ha sensorveiledning, til å innføre rubrics 
der det er hensiktsmessig. Dette bør i så fall være et faglig-pedagogisk prosjekt, der Seksjon 
for eksamen ikke kan stå for innføring/utrulling (men heller bistå – med tanke på at det er en 
integrert del i eksamensverktøyet). Planen er at FSK skal bruke rubrics i WISEflow på 
ENG11, så her får vi sannsynligvis en suksesshistorie som kan brukes for å selge inn 
konseptet til andre. NHH bør pushe litt for å sikre økt transparens og konsekvens i 
sensurprosessen.  

• Fortsatt fokus på muligheter for å kunne bruke tredjepartsverktøy på skoleeksamen.  
o Teste grundig og kommuniser de mulighetene som finnes i dag: hvitelisting av URL-

er, domener, virtuelle desktoper og/eller virtuelle apper. Per i dag kan kandidatene 
utføre arbeid i programmer de får tilgang til gjennom en hvitelistet URL (som kan være 
en virtuell desktop med tilgang til for eksempel Excel eller R), men for å laste opp filer 
fra slike verktøy til besvarelsen, må studenten få tilgang til egen filstruktur. Kan dette 
være en løsning for noen skoleeksamener?  

o Hva kreves for å vedlikeholde et virtuelt miljø til eventuell bruk på skoleeksamen? 
o Vurdere åpnere eksamener (gjerne etter inspirasjon fra andre institusjoner, der dette 

er vanligere). 
o Bidra i nasjonalt arbeid for å videreutvikle eksamenssystemet i riktig retning 
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• Vurdere robotisering av eksamensprosesser (f. eksempel opprettelse av flower basert på
informasjon i FS).

• Vurdere å gjøre mer bruk av mulighetene i FLOWmulti – gjerne inspireres av ildsjeler på
andre institusjoner som har kommet lengre med dette.

• Klagebehandling: Løsningsbeskrivelse ventes å bli godkjent av sektoren i løpet av mars, og
første iterasjon være ferdig utviklet til oktober 2019. Det er nødvendig å være tett på
videreutviklingsprosessen for å etablere nye rutiner der det er nødvendig – blant annet vil det
være nødvendig å sikre at vi bruker FS på riktig måte. Man må også regne med å sette av en
god del tid til testing.

• Registrering av eksterne sensorer: sørge for at ny prosess blir forankret på instituttene, og at
den virkelig implementeres. Se referat i P360

• Fortsatt fokus på å få opp en prosess som gjør at vurderingsordningene til alle kurs er
grundig behandlet før kursbeskrivelser godkjennes. Problematiske vurderingsformer

• Vurdere nettbaserte ordbøker til bruk under digital eksamen. Dette er nå teknisk mulig i
WISEflow, og vil kunne spare mye tid mtp hjelpemiddelkontroll. Kan Clarify brukes? Vi trenger
en faglig vurdering. Bruk av digital ordbok krever også endringer i utfyllende bestemmelser til
NHHs forskrift, eller unntak fra denne.

• Se også siste kolonne i tabellen Utfordringer og tiltak over.

5.2 Videreutvikling og drift 

Det er avgjørende at NHH/Seksjon for eksamen setter av ressurser til å fokusere på videreutvikling 
av interne prosesser knyttet til digital eksamen og til å bidra i nasjonalt videreutviklingsarbeid. Med 
digitale løsninger vil dette være et kontinuerlig behov. Vi blir ikke «ferdig» på samme måten som 
med en analog eksamensløsning. Prosjektet anbefaler at det for det kommende året settes av én full 
stilling til videreutvikling og bidrag i arbeid som er nødvendig for videre gevinstrealisering som 
beskrevet over. 

I tillegg til drift, kommer det fortsatt til å være et stort behov for utviklingsarbeid etter at prosjektet 
avvikles. Det vil dreie seg om prosessutvikling, bidrag til videreutvikling av verktøy, opplæring av 
ansatte og studenter, oppfølging av kursansvarlige og sensorer, tekniske oppgaver, mulig 
implementering av nye prosesser/roller i forbindelse med bruk av tredjepartsprogramvare på 
skoleeksamen via virtuelle løsninger, videre rekruttering og opplæring av tekniske studentvakter etc. 
Integrasjon med FS kommer til å videreutvikles, og integrasjon med Brage er i test nå. På sikt vil det 
også bli utviklet integrasjon med P360. Det er viktig at NHH prioriterer kapasitet til å fokusere på slike 
oppgaver i tillegg til den daglige driften, og for å kontinuerlig kunne gjøre den daglige driften mer 
effektiv.  

Per i dag har alle ansatte ved seksjonen fått deler av sine arbeidsoppgaver endret som følge av 
digitalisering av eksamensprosesser. Vi vil imidlertid en god stund fremover også måtte fortsette med 
papireksamener (per i dag er i overkant av 65% av skoleeksamenene digitaliserte). Et slikt 
parallelløp er ressurskrevende. I tillegg er det mange eksamensrelaterte arbeidsoppgaver som må 
gjennomføres uavhengig om eksamen avvikles digitalt eller på papir. Eksempler på dette er 
forberedelser til hver enkelt eksamensdag, behandling av søknader fra studenter (tilrettelegging, 
eksamensforsøk), kontakt med studenter, kursansvarlige og eksamensvakter.  
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Med innføringen av WISEflow har også seksjonen tatt over ansvaret for å håndtere 
hjemmeeksamener, semesteroppgaver og andre karaktergivende innleveringer. Seksjonen henter nå 
inn og holder oversikt over ut- og innleveringsdatoer, henter inn oppgaveformuleringer, setter opp 
eksamen i WISEflow, tar det videre hvis kursbeskrivelse ikke samsvarer med praksis etc. Dette gir 
NHH en kvalitetsgevinst, men har også blitt en ekstrabelastning for seksjonen, da kursansvarlige 
tidligere i stor grad administrerte slike innleveringer selv. 

Etter sterkt press gjennomførte vi digital eksamen for 50 MRR-kandidater i Oslo våren 2018. Dette 
på tross av prosjektets anbefalinger, og på tross av at vi fremdeles var i ferd med å opprette en 
digital eksamensorganisasjon her på hovedcampus i Bergen. Eksamen ble gjennomført ved NIH der 
vi leide lokaler og vakter. Dette har krevd mye tid og energi for prosjektet å etablere og drifte. Vi har 
pr i dag avtale om gjennomføring av digital eksamen med NIH ut vårsemesteret 2020. En 
videreføring av denne avtalen vurderes som hensiktsmessig for NHH.  

6. GENERELLE ERFARINGER OG ANBEFALINGER FOR PROSJEKTER
VED NHH

• For prosjekter som involverer utrulling av nye programmer og prosesser, er det viktig med
dedikerte prosjektressurser på toppen av (og tett på) ordinær drift.

• For administrative prosjekter som skal rulle ut nye prosesser og verktøy også i fagstab, er det
hensiktsmessig å starte gradvis utrulling med entusiaster som kan være ambassadører for
prosjektet videre.

• Samarbeid med implementerings- og utviklingsansvarlige på andre UH-institusjoner kan være
svært nyttig.

• Det er viktig med støtte fra rektoratet i administrative prosjekter som også omfatter endringer i
prosesser og rutiner for ansatte i fagstab.

• Det er vanskelig å bruke AgressoWeb for økonomirapportering på en god måte for prosjekter
(se detaljer i vedlegg 1 under).

7. ARKIVREFERANSER

• P360: 17/00558
• Filserver: \\pund\Felles\STU\STU_Eksamen og timeplanlegging\Digital_eksamen (krever

tilgang)
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Vedlegg 1 

Utfordringer med bruk av AgressoWeb for å holde kontroll på prosjektregnskap. 

I AgressoWeb får prosjektleder ikke tatt ut en rapport som samtidig viser påløpt denne periode, 
påløpt hittil i år, budsjett hittil i år og årsbudsjett. I tillegg er kolonneoverskriftene forvirrende fordi de 
har ulik betydning avhengig av utvalgskriteriene (se punkt a) og b) under).  

Dette ble tatt opp med økonomi før sommeren 2017, men svaret var at vi bør kunne leve greit med 
dette siden prosjektet økonomisk sett er enkelt med få variable kostnader. Det er for så vidt riktig, 
men NHH bør ha bedre økonomirapportering generelt for prosjekter. (De regnskapsrapportene vi 
tidligere fikk i Excel fungerte mye bedre.) 

a) Med utvalget under (jan til mai 2017) betyr Bokført hittil Påløpt hittil i år, mens Årets budsjett
betyr Budsjett hittil i år.

b) Med utvalget under (mai 2017), betyr derimot Bokført hittil Bokført denne periode, mens Årets
budsjett betyr Budsjett denne periode.
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SPRÅKPOLITISKE RETNINGSLINJER NHH – ORIENTERING OM 
INNKOMNE INNSPILL I FORBINDELSE MED HØRINGSRUNDEN.

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 18/02546-20 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 19/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar de innkomne innspillene i forbindelse med høringsrunden til orientering. 

Bakgrunn: 

Den 03.09.2018 satte rektor ned en arbeidsgruppe for å gjennomføre en vurdering av NHHs 

gjeldende språkpolitikk og utarbeide eventuelle forslag til endringer. NHHs strategi for 2018-

2021 presiserer at NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom 

det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner. Dagens 

språkpolitiske retningslinjer ble utarbeidet for snart ti år siden. Samtidig har NHH i denne 

perioden blitt stadig mer internasjonalt orientert. Dermed er det naturlig å vurdere om dagens 

retningslinjer fortsatt er hensiktsmessige.  

Før arbeidsgruppen ferdigstilte sin rapport, ble språkpolitikk tatt opp i møter mellom 

rektoratet og eksternt rekrutterte i fagstaben. Oppsummering fra disse møtene har blitt tilsendt 

arbeidsgruppen som arbeidet med forslag til nye retningslinjer. Det ble i tillegg invitert til 

møte med de eksternt rekrutterte under høringsrunden. 

Arbeidsgruppen ferdigstilte sin rapport den 31.12.2018 (vedlegg 1), og den 25.01.2019 ble 

forslag til nye retningslinjer sendt på høring med frist 27.02.2019. I denne saken legges de 

innkomne innspillene frem for styret til orientering. En oppsummering av innspillene 

presenteres i saksfremlegget, og høringssvarene følger som vedlegg. Endelig forslag til 

språkpolitiske retningslinjer vil legges frem til vedtak for styret i juni. 
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Følgende enheter har kommet med høringsuttalelser: 

- Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) 

- Institutt for finans (FIN) 

- Institutt for strategi og ledelse (SOL) 

- Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) 

- Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) 

- Institutt for foretaksøkonomi (FOR) 

- HR-avdelingen (HR) 

- Kommunikasjon og markedsavdelingen (KOM) 

- Studieadministrativ avdeling (STA) 

- Forskerforbundet 

- Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) 

I tillegg kom det innspill fra en gruppe internasjonalt ansatte i fagstaben. I høringsuttalelsene 

er det klart flest som har omtalt punkt 5 og 9 som omhandler henholdsvis krav om 

norskspråklig kompetanse og hva som skal være hovedspråk på NHHs masterprogram i 

økonomi og administrasjon. I det følgende blir punktene det er kommet innspill eller 

kommentarer til presentert fortløpende. Det er ikke alle punktene det har kommet 

kommentarer til gjennom høringen, og disse er derfor ikke omtalt i saksfremlegget.  

Innspill tilknyttet punkt nummer 3 

NHHS støtter at det oppfordres til bruk av nynorsk, men påpeker samtidig at eksamen utlevert 

på feil målform er en gjenganger allerede i dag. Skal man klare å motivere studentene til å 

benytte nynorsk så er det viktig at studentene det gjelder opplever å få dokumentene på sin 

målform uten å måtte etterspørre dette.  

Innspill tilknyttet punkt nummer 4 

STA ønsker en presisering av hva parallellspråklighet innebærer i praksis, og å få en avklaring

på i hvilke tilfeller det forventes at det kommuniseres på engelsk og i hvilke tilfeller det er 

tilstrekkelig å kommunisere på norsk. Å produsere alt på både norsk og engelsk mener STA 

vil være for ressurskrevende.  

Innspill tilknyttet punkt nummer 5 

Flertallet i STA støtter innholdet i punkt 5, både hoved- og underpunkt. Mindretallet støtter at

det stilles en forventning om tilstrekkelig språkkompetanse, men ønsker at «skal» erstattes av 

«bør» og at underpunktet fjernes. STA mener det vil være en styrke for NHH om flere 

internasjonalt ansatte kunne behersket norsk på et høyt nok nivå til å i større grad kunne delta 

i styrer og utvalg ved NHH, og hvis de blir så gode i norsk at de kan undervise på 

bachelornivå vil dette også gi bedre utbytte av internasjonaliseringen hjemme. Samtidig 

understreker de at det i punkt 5 per i dag ikke fremkommer noe skille mellom administrativt 

og faglig ansatte, og mener det bør tydeliggjøres hvorvidt et slikt språkkrav også gjelder for 

ansatte som kan et annet skandinavisk språk. STA mener retningslinjene bør presisere at 

skandinaviske språk anses som likeverdige undervisningsspråk, men at kun norsk brukes i 

administrasjon og informasjon.  
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FIN er enig med mindretallets dissens under punkt 5, og mener et krav om B1 vil gjøre det 

ekstremt vanskelig å rekruttere høyt kvalifiserte forskere til NHH. De viser til at ingen av 

NHHs nærmeste konkurrenter eller handelshøyskoler i Europa har lignende krav. De mener 

også at NHH med denne politikken vil sende et signal om at å kommunisere på norsk er 

viktigere enn å rekruttere dyktige forskere.  

 

De resterende enhetene (SAM, SOL, RRR, FSK, FOR, HR, KOM, STA (mindretallet), de 

internasjonale i fagstaben, Forskerforbundet og NHHS), argumenterer for at de ikke ønsker at 

punkt 5 blir stående som i dag, men at det formuleres som en oppfordring heller enn et krav. 

NHHS støtter hovedpunktet, men ikke underpunktet i punkt 5.  

 

Enhetene presenterer flere argumenter for dette. Flere mener regler og krav kan virke 

demotiverende og har større tro på incentiv og oppfordringer som virkemiddel. Samtidig 

understrekes det at et språkkrav kan være vanskelig å kommunisere til potensielle 

arbeidstakere, og at et slikt krav vil kunne virke negativt inn på hvordan NHH oppleves som 

arbeidsplass. I verste fall vil NHH kunne tape konkurransen om de flinkeste forskerne. Flere 

ytrer bekymring for å måtte bruke tid på å lære norsk fremfor å bruke tiden sin på 

forskningsaktiviteter. Det trekkes også frem at sanksjonsmulighetene for manglende 

kravoppnåelse er begrenset og at det vil være lettere å belønne innsats. 

 

Selv om enhetene ikke ønsker å stille krav om språkkompetanse, så tar mange i sine 

høringssvar til orde for at ansatte bør lære seg noe norsk for å bli integrerte i miljøet. At alle 

lærer noe norsk er også viktig for å kunne fordele arbeidsoppgaver mellom fast ansatte. HR-

avdelingen peker på at det per i dag rapporteres om tilfeller der enkelte ansatte ikke kan ta 

bestemte oppgaver på grunn av for lav norskspråklig kompetanse, noe som gir en ubalanse i 

arbeidsbelastningen mellom kolleger. Det foreslås at NHH bør tilby alle fast ansatte et 

tilpasset norskkurs i arbeidstiden, som kan gi fritak fra for eksempel administrative verv i den 

gitte perioden.  

 

SAM mener det bør være tilstrekkelig at norskkunnskaper sikres på faggruppenivå i steder for 

på individnivå. De mener at å sikre dette bør være faggruppene og instituttenes ansvar, og 

dersom en faggruppe har for få medlemmer som mestrer norsk, vil språkkunnskap bli viktig 

ved nyansettelser. 

 

Noen har i tillegg påpekt at ansatte ved NHH også bør ha tilstrekkelig språklig kompetanse på 

engelsk, og RRR foreslår at relevant kompetanseheving i språk skal kunne inngå i det som er 

definert som arbeidsplikt ved ansettelse.  

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 6 

FIN støtter forslaget om å tilby norskkurs, og foreslår at NHH bør tilby kurs spesielt rettet 

mot fagstaben som blir værende i Norge over en lengre periode. Basert på sin egen erfaring 

tror instituttet at et tilbud er bedre enn krav.  
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Innspill tilknyttet punkt nummer 8 

FIN støtter at norsk skal være hovedspråk på NHHs bachelorprogram, men mener dette 

fordrer systematisk bruk av det norske språket i de obligatoriske kursene. De mener NHH bør 

gå lenger enn det som er foreslått i retningslinjene ved å kreve utvikling av skriftlig materiale 

som oversetter og forklarer vanlige engelske begrep, samtidig som en ser etter 

hensiktsmessige begrep på norsk.  

 

RRR mener det er viktig at studentene får noe erfaring med engelsk allerede på bachelornivå, 

og foreslår derfor en endring i at pensumlitteratur bør være på norsk heller enn at den skal.  

FOR mener at pedagogiske hensyn og NHHs lovfestede ansvar for norsk fagspråk tilsier at 

norsk fortsatt bør være hovedspråk på bachelornivå, og at norsk og engelsk begge bør være 

viktige språk i undervisningen på masternivå.  

 

STA viser til NHHs målsetning om å tiltrekke seg flere innreisende utvekslingsstudenter på 

bachelornivå, men at slik situasjonen er i dag opplever de at for mange utvekslingsstudenter 

tar kurs på masternivå fordi de ikke finner relevante kurs på bachelornivå.  

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 9a og 9b 

FSK, STA og KOM støtter forslag 9a. FSK mener det er av sentral betydning for å kunne 

følge opp det lovpålagte ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innen de 

økonomisk-administrative fagområdene. KOM støtter forslaget om at alle masterprofiler skal 

kunne tas på engelsk, men støtter også at NHH kan bidra til å ivareta norsk fagspråk ved å ha 

en viss andel av kurstilbudet på norsk. Samtidig understreker de at hvis NHH virkelig ønsker 

å bidra til å ivareta norsk som fagspråk, bør målet om minst 1/3 på norsk gjelde for hver 

enkelt profil.  

 

FSK støtter også underpunktet om at det norsk- og engelskspråklige kurstilbudet ikke skal 

utgjøre mindre enn 1/3 av studiepoengproduksjonen, og støtter formuleringen av dette som en 

målsetting og ikke som et krav. Et alternativ til 9a eller 9b kan være en formulering om at det 

samlede kurstilbudet skal bestå av både norsk- og engelskspråklige kurs, og at faglige og 

pedagogiske hensyn skal styre valg av språk. Dette forslaget vil da innebære at man mister et 

konkret måltall for andelen kurs på begge språk, og ifølge instituttet kan det være uheldig. 

 

STA støtter forslag 9a, men ikke underpunktet som omhandler antallet engelske og norske 

kurs. De mener underpunktet med fordel kan erstattes av et punkt som sier at man løpende må 

vurdere hva som er en akseptabel andel for hvert språk, samt føre kontroll med utviklingen og 

sette inn tiltak ved behov.  

 

FIN, SOL, RRR og NHHS støtter forslag 9b. RRR begrunner det med at studentene får 

tilstrekkelig kunnskap om norsk fagterminologi gjennom bachelorstudiet, og at det derfor er 

tilsvarende viktig at engelsk er hovedspråk på masterstudiet. De peker også på at norske 

studenter velger vekk de engelske kursene i de tilfellene det finnes tilsvarende kurs på norsk. I 
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tillegg vil en få bedre utnyttelse av fagstaben dersom engelsk er hovedspråk for masterkurs. 

NHHS påpeker at dette kan tiltrekke seg flere internasjonale studenter og ansatte. De opplever 

at siden mye av litteraturen kun er tilgjengelig på engelsk så er det hensiktsmessig at 

studieprogrammet også er på engelsk. Samtidig ser de at slik punkt 9b er formulert vil det 

ikke utelukke norsk som språk på MØA.  

 

FIN ønsker å gå lenger enn slik forslaget er formulert i dag, og ønsker at engelsk skal være det 

eneste undervisningsspråket på MØA. De mener det vil gjøre studentene mer attraktive for 

internasjonale selskap og det vil gjøre NHH mer attraktivt for internasjonale studenter. Som et 

minimum mener instituttet at alle obligatoriske kurs bør undervises kun på engelsk.  

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 10 

RRR henviser til at det forventes ny revisorlov som trolig vil kreve endringer i masterstudiet. 

De mener derfor det kan være naturlig at hovedprinsippet for språk på MRR følger NHHs 

språkpolitikk, men med muligheter for tilpasninger.  

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 16 

STA mener NHH bør gå lenger i dette punktet ved å gjøre et innføringskurs obligatorisk, og i 

tillegg innføre kommunikasjonskunnskaper som en integrert del i flere andre kurs.  

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 21 

FSK ønsker å fremheve dette punktet som positivt. Å publisere populærvitenskapelige 

sammendrag på norsk og engelsk av alle ph.d.-avhandlinger gir et viktig bidrag for 

betydningen av norsk som fagspråk, samt at det vil kunne bidra til verdifull utvikling av norsk 

fagterminologi. 

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 23 

FIN mener at retningslinje nummer 23 ikke må vektlegges sterkere enn nummer 1, 4 og 24 

hvis NHH bestemmer seg for å beholde norsk som administrasjonsspråk. De foreslår at 

administrasjonsspråket burde være både norsk og engelsk. Mange i fagmiljøet har erfaringer 

som ville vært nyttig for organisasjonen, men så lenge NHHs styrer og utvalg benytter norsk 

så får ikke NHH benyttet seg av denne erfaringen.  

 

RRR mener det er viktig at all viktig informasjon også kommuniseres på engelsk, og mener at 

krav til parallellspråklighet må komme tydeligere frem. De mener også det er naturlig å velge 

US engelsk heller enn britisk engelsk, alternativt la være å omtale dette i retningslinjene.  

 

STA støtter hovedpunktet om at norsk skal være administrasjonsspråk, men støtter ikke 

underpunktet om at underliggende organisatoriske enheter kan velge engelsk etter 

godkjenning fra styret. STA mener det vil vanskeliggjøre bruken av norsk som 

administrasjonsspråk i andre deler av organisasjonen, samtidig som det vil kunne øke 

ressursbruken i andre enheter.  
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NHHS støtter at norsk skal være administrasjonsspråk og at alle skal få relevant informasjon 

på et språk de forstår. De påpeker at de i liten grad benytter seg av internasjonale studenter 

som studentrepresentanter i styrer og utvalg, og at de har forståelse for at oversettelse av alle 

møtedokument til engelsk trolig vil være vanskelig å få gjennomført i praksis. De mener at 

man derfor bør tenke nøyere gjennom hva NHH vil med punkt 23 og punkt 24.   

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 24 

STA peker på at det med dette punktet kan oppstå motsetninger mellom det at alle skal få 

informasjon på et språk de forstår, samtidig som norsk er administrasjonsspråk. STA mener 

dette understreker deres poeng om at det bør tydeliggjøres hva det innebærer å ha norsk som 

administrasjonsspråk.  

 

Innspill tilknyttet punkt nummer 25 

KOM foreslår å legge til en presisering av at nhh.no også skal være på britisk engelsk. De 

påpeker også at flere av punktene legger opp til at NHH skal tilby en rekke opplæringstilbud 

innen språk, og at ambisjonsnivået derfor bør avklares. Videre mener de det bør lages en 

realistisk oppfølgingsplan med avklaring av hvem som skal ha ansvar for de ulike tilbudene 

og oppfølgingen av dem.  

 

Vedlegg: 

1. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere NHHs språkpolitikk 

2. Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer ved NHH 

3. Høringssvar - Institutt for samfunnsøkonomi 

4. Høringssvar - Institutt for finans 

5. Høringssvar - Institutt for strategi og ledelse 

6. Høringssvar - Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 

7. Høringssvar - Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 

8. Høringssvar - Institutt for foretaksøkonomi 

9. Høringssvar - HR-avdelingen 

10. Høringssvar - Kommunikasjon og markedsavdelingen 

11. Høringssvar - Studieadministrativ avdeling 

12. Høringssvar – Forskerforbundet 

13. Høringssvar - Norges Handelshøyskoles Studentforening – NHHS 

14. Høringssvar - Internasjonale i fagstaben 

15. Vedlegg til høringssvar fra internasjonale i fagstaben – Language poll international bonus list 

16. Vedlegg til høringssvar fra internasjonale i fagstaben - Language poll all internationals 
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Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere NHHs språkpolitikk 

 

1. Innledning 
 
1.1 Arbeidsgruppens sammensetting og mandat 
Rektor Øystein Thøgersen oppnevnte 3. september 2018 en arbeidsgruppe for å vurdere 
NHHs nåværende språkpolitiske retningslinjer og utarbeide eventuelle forslag til endringer (se 
vedlegg 1). Gruppen har bestått av professor Trine Dahl, Institutt for fagspråk og inter-
kulturell kommunikasjon (leder), professor Gernot Doppelhofer, 1 Institutt for samfunns-
økonomi, seniorrådgiver Jorun Gunnerud, Studieadministrativ avdeling, kommunikasjons-
rådgiver Astri Kamsvåg, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, førsteamanuensis Aksel 
Mjøs, Institutt for finans, professor Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi og student-
representant Ingelin Uthaug, fagpolitisk ansvarlig, NHHS. Seniorkonsulent Irene Velle 
Waraas, Studieadministrativ avdeling, har vært gruppens sekretær. 

I oppnevningsbrevet heter det at:  

NHHs språkpolitiske retningslinjer er bestemmende for blant annet undervisningsspråk i 
ulike programmer, NHHs overordnede administrasjonsspråk samt språk og språklige 
tilpasninger i ulike styrer og utvalg. I NHHs nye strategi for 2018‐2021 presiseres det at 
“NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske 
samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner”. Det tilsier blant 
annet vektlegging av å integrere nye ansatte som ikke behersker norsk på ansettelses-
tidspunktet.  

Det sies videre at: 

Dagens språklige retningslinjer har et kompakt format i form av et antall nummererte 
punkter som gir uttrykk for klare valg og føringer på et bredt sett av relevante områder. Det 
er hensiktsmessig at et slikt format beholdes. I lys av målsetninger og prioriteringer som 
følger av NHHs strategi, bes arbeidsgruppen om å 

• vurdere dagens retningslinjer og eventuelt foreslå justeringer av disse (herunder om 
noen av retningslinjene bør strykes eller slås sammen). 

• vurdere behovet for ytterligere retningslinjer og i så fall gi forslag til formulering av 
disse. 

• diskutere spesielt om det er ønskelig å presisere forventninger eller krav til at fast 
ansatte ved NHH etter et gitt antall år skal beherske norsk på et akseptabelt nivå 
(herunder også diskutere hvordan dette kan implementeres). 

 

  

                                                           
1 Oppnevnt etter at oppnevningsbrevet og mandatet ble formulert. 
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1.2 Arbeidsprosessen 
Arbeidsgruppen har hatt 11 møter. Det har vært innhentet informasjon og tilbakemeldinger 
underveis fra forskjellig deler av organisasjonen, for eksempel internasjonale ansatte, 
hovedsakelig ved Institutt for samfunnsøkonomi, og programlederne for bachelorstudiet i 
økonomi og administrasjon, BØA (Linda Orvedal), masterstudiet i økonomi og 
administrasjon, MØA (Endre Bjørndal), masterstudiet i regnskap og revisjon, MRR (Kjell 
Ove Røsok, midlertidig leder) og ph.d.-programmet (Kenneth Fjell, prorektor for forskning).  

Gruppen takker Maj-Brit Iden, rådgiver ved Studieadministrativ avdeling, for iherdig innsats 
for å besvare våre mange spørsmål og framskaffe tallmaterialet som presenteres i kapittel 3.  

 
1.3 Begrepsavklaringer 
Denne rapporten og de språkpolitiske retningslinjene som presenteres omhandler kun norsk2 
og engelsk, og ikke andre fremmedspråk. 

Noen uttrykk som brukes i rapporten kan være flertydige eller mindre kjent. Vi presenterer 
derfor disse her, med en kort forklaring på hvordan arbeidsgruppen bruker dem. 

Mottakerorientert kommunikasjon: Kommunikasjon på alle områder, der den som skriver eller 
snakker har mottakeren og hensikten med kommunikasjonen i tankene når budskapet 
utformes. Begrepet omfatter både form og innhold. Begrepet klarspråk3 er basert på dette 
prinsippet, men brukes oftest med henvisning til administrativ språkbruk i offentlig sektor.  

Målform: Offisiell skriftform. I Norge er bokmål og nynorsk offisielle skriftformer. Lov om 
målbruk i offentleg teneste [Mållova]4 regulerer bruk av målform i skriftlige dokumenter i 
den administrative delen av virksomheten. I følge Språkrådet skal ingen av målformene være 
representert med mindre enn 25 % på nettsider, i stillingsannonser, rapporter og annet skriftlig 
materiale. 5 

Parallellspråkbruk: En praksis der to språk er i bruk for å formidle informasjon. Ved NHH er 
de to språkene norsk og engelsk. Det forutsettes ikke nødvendigvis at all informasjon gis på 
begge språk eller at like mye informasjon om en sak gis på begge språk. Her er prinsippet om 
mottakerorientert kommunikasjon et viktig kriterium. 

Hovedspråk: Det språket som skal brukes dersom ikke spesielle hensyn tilsier noe annet.  

 

1.4 Forkortelser  
Instituttnavn 
FIN: Institutt for finans 
FOR: Institutt for foretaksøkonomi 
FSK: Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 
RRR: Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 
SAM: Institutt for samfunnsøkonomi 
SOL: Institutt for strategi og ledelse 

                                                           
2 Med norsk forstås både bokmål og nynorsk; andre skandinaviske språk sidestilles med norsk i UH-sektoren. 
3 https://www.sprakradet.no/Klarsprak/  
4 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-04-11-5 
5 https://www.sprakradet.no/Spraklige-rettigheter/Spraklege-rettar-som-gjeld-bruken-av-norsk/Maallova/  
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Studieprogram 
BØA: bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 
MØA: masterstudiet i økonomi og administrasjon 
MMR: masterstudiet i regnskap og revisjon 

Profiler i masterprogrammet i økonomi og administrasjon 
BAN: Business analytics 
BUS: Økonomisk styring 
ECN: Economics 
ECO: Økonomisk analyse 
ENE: Energy, natural resources and the environment 
FIE: Finance 
INB: International business 
NBD: New business development 
MBM: Marketing and brand management 
STR: Strategi og ledelse 

Andre forkortelser 
MET: metodekurs 
 

2. Bakgrunn 
NHHs strategi for perioden 2018−2022 og det faktum at dagens språkpolitiske retningslinjer 
ble utarbeidet for snart ti år siden, gjør det naturlig å vurdere om disse fortsatt er hensikts-
messige. I årene som har gått har NHH så vel som UH-sektoren i Norge som helhet blitt 
stadig mer internasjonal. Både undervisningsspråk og administrasjonsspråk påvirkes av dette. 
Forskningen har også blitt enda mer internasjonal i denne perioden, med prosjektsamarbeid 
over landegrensene som et mer eller mindre gitt kriterium for offentlig finansiering. Den skjer 
altså som del av et globalt samarbeid og må holde en kvalitet som anerkjennes internasjonalt. 
Undervisningen må på samme måte tilpasses en økende globalisering, både faglig og i 
studentmassen. I tillegg krever utviklingen innen media, formidling og politikk at man deltar 
på internasjonale arenaer på en ny måte. En økende andel av nyrekrutterte ansatte i alle 
kategorier har også internasjonal bakgrunn. Institusjonene har derfor måttet jobbe aktivt med 
å avklare forholdet mellom bruken av norsk og engelsk i alle deler av virksomheten.  

Tilnærmet alle institusjonene i sektoren har i dag en vedtatt språkpolitikk, tilpasset 
institusjonens ansvarsområde. Viktige medspillere i det språkpolitiske arbeidet er Språkrådet 
og Universitets- og høgskolerådet (UHR). I 2016 gjennomførte Språkrådet og NHH et 
mønsterpraksisprosjekt for parallellspråkbruk, som munnet ut i rapporten Parallellspråk i 
2017. I 2018 formulerte Språkrådet en Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskole-
sektoren. 6 Første avsnitt av denne veiviseren peker på den språklige spenningen institusjonene 
står overfor i dag: 

  

                                                           
6 Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren 
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Universitetene og høgskolene skal være internasjonale. Samtidig skal de være forankret i 
norsk samfunnsliv, og universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) har et lovpålagt 
ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk. Dette kan skape språklige 
dilemmaer. 

I ‘Formål og visjon’ i NHHs nylig vedtatte strategi for perioden 2018-2021, Vi utdanner 
fremtidens økonomer, heter det at: 

NHH skal være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne mennesker for 
verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handels-
høyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse. 

Strategien knytter dette eksplisitt til språkbruk: “NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir 
en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs 
internasjonale ambisjoner” (s. 21). 

I likhet med arbeidsgruppen bak NHHs gjeldende språkpolitikk, nedfelt i rapporten Ja takk, 
begge deler! Best of both worlds! fra 2010, har vår arbeidsgruppe tatt utgangspunkt i balanse-
gangen mellom et lite nasjonalspråk, norsk, og verdensspråket engelsk. NHH har et lovpålagt 
ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innen de økonomisk-administrative 
fagområdene. Et norsk fagspråk gjør det mulig for våre kandidater å utføre sitt arbeid i Norge 
på norsk. Det gjør det også mulig for NHH å fungere som en drivkraft i nærings- og 
samfunnsutvikling i Norge. Samtidig skal institusjonen konkurrere om studenter og ansatte i 
et internasjonalt forsknings- og utdanningsmarked, en konkurranse som blir stadig hardere.  

Forslaget til nye språkpolitiske retningslinjer som presenteres i denne rapporten forsøker å ta 
hensyn til begge disse aspektene. Innad i arbeidsgruppen har det vært noe ulike oppfatninger 
og prioriteringer på et par punkt. Dette er punkt som innebærer strategiske beslutninger om 
hvilken institusjon NHH skal være. I disse tilfellene presenterer vi alternative forslag, som 
etter høringsrunden må endelig avgjøres av styret. For noen punkt i retningslinjene foreslår vi 
hvordan punktet kan konkretiseres i en handlingsplan. Disse forslagene er del av kapittel 6. I 
tillegg ønsker vi i noen tilfeller å kommentere eller utdype enkelte punkt. De nye språk-
politiske retningslinjene presenteres derfor både i en ren versjon i kapittel 6, og i en 
kommentert versjon i vedlegg 6. 

I Kartlegging av språkstrategiske dokument i bruk ved statlige utdanningsinstitusjoner7 fra 
august 2018, slår Språkrådet i oppsummeringsavsnittet fast at selv om de aller fleste 
institusjonene nå har en vedtatt språkstrategi, er det mindre spor av oppfølging og 
ansvarsplassering i forhold til denne. Arbeidsgruppen har derfor inkludert punkt som gjelder 
dette. De foreslåtte retningslinjene er hovedsakelig formulert som ansvar NHH har som 
institusjon, men noen punkt fokuserer på rettigheter og plikter enkeltpersoner og -grupper har. 
Vi har lagt vekt på å formulere punktene slik at det går klart fram hvem som har ansvar eller 
rettigheter.  

Denne høsten har debatten om norsk fagspråk og norsk som undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsspråk gått livlig i mange organer, ikke minst i universitetsaviser som Khrono 
(OsloMet), På Høyden (UiB) og Universitetsavisa (NTNU). Både studenter, ansatte og ledere 

                                                           
7 Kartlegging av språkpolitiske dokument i bruk ved statlige utdanningsinstitusjoner 
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har deltatt. I tillegg til det faktum at ny kunnskap tilegnes lettest på morsmålet,8 uttrykker 
mange av bidragsyterne i debatten uro over språklig domenetap og muligheten til å forvalte 
institusjonenes samfunnsansvar på en god nok måte. Nye tall for norsk som publiseringsspråk 
viser også en nedadgående trend for alle kunnskapsområder. 9 Dette er en naturlig konsekvens 
av internasjonaliseringen av forskningen, men øker samtidig utfordringen med å opprettholde 
og videreutvikle norsk fagspråk. 

I november i år avleverte Språkrådets framtidsutvalg sin rapport Språk i Norge – kultur og 
infrastruktur,10 som tar utgangspunkt i stortingsmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg 
norsk språkpolitikk. Målet til utvalget har vært “å sikre at norsk språk […] står sterkt på alle 
samfunnsområde også i framtida” (s. 6), og høyere utdanning og forskning er utpekt som den 
strategisk viktigste sektoren for å sikre norsk språk sin stilling som “komplett og samfunns-
bærende nasjonalspråk”. I kapitlet om språkvalg i akademia (se vedlegg 2), slår framtids-
utvalget blant annet fast at spesielt på masternivå foregår stadig mer undervisning på engelsk 
og at engelskspråklig pensum vinner terreng (s. 52). Utvalget tilrår å utvikle insentiver og 
ressurser for å støtte opp under norsk fagspråk, at institusjonene må måles på i hvilken grad de 
oppfyller ansvaret med å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk, og at de må definere 
hvilken språkkompetanse studentene trenger på både norsk og engelsk, ikke bare fra et 
studieperspektiv, men også ut fra samfunnets behov (s. 53). 

I Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til NHH for 2019 heter det at: 

Universitetene og høyskolene har et lovpålagt ansvar for norsk som fagspråk, og 
institusjonene skal utarbeide egne språkstrategier. Internasjonaliseringen av forskningen og 
den økende bruken av engelsk gjør det nødvendig å ha særlig oppmerksomhet om dette 
arbeidet. Departementet ber om at institusjonene følger utviklingen for norsk som fagspråk 
og vurderer behovet for å sette inn tiltak. Universitetene og høyskolene er også pålagt å 
følge lov om målbruk i offentleg teneste. (s. 6) 

Arbeidsgruppens rapport representerer således et bidrag til NHHs respons på bestillingen fra 
departementet. 

Rapporten er videre strukturert som følger: Kapittel 3 gir en oversikt over utviklingen i 
språkrelaterte trender ved NHH. Kapittel 4 viser undervisningsspråk ved institusjoner det er 
relevant for NHH å sammenligne seg med i Norge og Norden, mens kapittel 5 gir en oversikt 
over krav til norskkompetanse for fast ansatte ved andre UH-institusjoner i Norge. Kapittel 6 
starter med en kort gjennomgang av noen av de språkpolitiske retningslinjene fra 2010 
sammenlignet med vårt forslag, før vi presenterer listen med arbeidsgruppens forslag til nye 
språkpolitiske retningslinjer, der det er dissens på to av punktene. Kapittel 6.2 redegjør for 
flertallets syn, mens kapittel 6.3 presenterer mindretallets syn på de punktene dette avviker fra 
flertallets. 

                                                           
8 Se for eksempel Hellekjær, G.O. (2009). Academic English reading proficiency at the university level: A 
Norwegian case study. Reading in a Foreign Language, 21(2), s. 198-222, og Hellekjær, G.O. (2010). Language 
Matters: Assessing lecture comprehension in Norwegian English-medium higher education. I: Dalton-Puffer et 
al. (Eds), Language Use and Language Learning in CLIL Classrooms. John Benjamins, s. 233-258. 
9 https://www.fpol.no/wp-content/uploads/2018/10/Forskningspolitikk-3-2018_web.pdf 
10 https://sprakinorge.no/  
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3. Utviklingen i språkrelaterte trender ved NHH  
3.1 Undervisningsspråk og internasjonale studenter11 
Internasjonaliseringen av NHHs utdanningsprogrammer startet på 1980-tallet. De aller første 
utvekslingsstudentene reiste ut høsten 1982, og for å kunne ta imot innreisende studenter ble 
det behov for et engelskspråklig kurstilbud. I 1986 ble programmet Master of International 
Business lansert. På 1990-tallet ble internasjonalisering av studiene en viktig og vellykket del 
av NHHs strategi, og i 1994 reiste 40 prosent av NHHs studenter på utvekslingsopphold. Det 
plasserte NHH helt i det internasjonale toppsjiktet med hensyn til studentutveksling. Den 
nasjonale og europeiske målsettingen var på denne tiden 10 prosent.  

Mye av grunnlaget for NHHs suksess på dette området var høyskolens gode tilbud i språk-
valgfag. I 1997 økte ambisjonene om internasjonalisering på nytt, og det ble satt en målsetting 
om 50 prosent utveksling. Denne ble nådd allerede i år 2000. Utfordringen videre har vært å 
skape balanse mellom antall utreisende og innkommende utvekslingsstudenter, og å integrere 
de internasjonale studentene faglig og sosialt for å skape et internasjonalt studentmiljø.  

Data om andelen engelskspråklige kurs i masterstudiet for årene 2005 til 2012 ble rapportert 
til Kunnskapsdepartementet i dokumentserien “Rapport og planer”. I 2005 ble 37 prosent av 
masterkursene undervist på engelsk. I de etterfølgende årene økte andelen engelskspråklige 
kurs raskere enn de mål som ble satt i planarbeidet. I 2012 var ambisjonsnivået minst 60 
prosent, mens resultatet ble en andel på 68 prosent. I studieåret 2017/2018 var andelen 
engelskspråklige kurs 75 prosent.12 Andelen internasjonale studenter på campus var 16 
prosent. Det var 0,86 innreisende utvekslingsstudent for hver utreisende utvekslingsstudent. 13 

På bachelornivå ble de første tolv engelskspråklige kursene etablert i 2007. I 2018 ble det 
tilbudt 24 engelskspråklige kurs. Det svarer til ca. 35 prosent av kurstilbudet. Målt i studie-
poengproduksjon har andelen engelskspråklige studiepoeng i bachelorprogrammet variert 
mellom 9 prosent og 13 prosent i årene 2008 til 2017, uten noen klar trend. I 2017 var andelen 
12 prosent. 

I masterstudiet har utviklingen i samme periode dreiet merkbart mot engelsk. I 2008 kom 40 
prosent av studiepoengproduksjonen fra engelskspråklige kurs, mens andelen hadde økt til 59 
prosent i 2017.14  

Vekter vi sammen bachelor- og masterprogrammene og ser på den samlede engelskspråklige 
studiepoengproduksjonen på NHH, økte den fra 25 prosent i 2008 til 36 prosent i 2017.  

Ser vi spesifikt på MØA, viser figur 1 at andelen studiepoeng avlagt i engelskspråklige kurs 
økte fra 51 prosent i 2008 til 69 prosent i 2017. Utviklingen har skutt særlig fart de siste 
årene. En nærmere analyse viser at trenden ikke er drevet av enkeltstående populære kurs på 
engelsk.  

                                                           
11 Første avsnitt bygger på kapittel 8 i jubileumsboken Norges Handelshøyskole i 75 år fra 2011. 
12 Se tabell A1 i vedlegg 3. 
13 Tallene er hentet fra NHHs årsrapport 2017/2018. Andelen internasjonale studenter på campus måler antall 
innreisende utvekslingsstudenter og internasjonale gradsstudenter som andel av antall fulltidsstudenter i alle 
program eksklusive utreisende utvekslingsstudenter. 
14 Se figur A1 i vedlegg 3. 
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Tallene i figur 1 inkluderer ikke masteroppgaver. Tabell 2 viser at 42 % av masteroppgavene 
skrives på engelsk. Tar vi med denne studiepoengproduksjonen står engelsk for omkring 60 
prosent av den samlede studiepoengproduksjonen i MØA i 2017. 

Med et økt antall innvekslingsstudenter og internasjonale gradsstudenter følger det nærmest 
automatisk at studiepoengproduksjonen i engelskspråklige kurs øker. For en analyse av 
statusen til norsk som fagspråk ved NHH, er det derfor vel så relevant å se på de studie-
poengene som avlegges av studenter som er tatt opp i det nasjonale opptaket. En tilleggs-
analyse der utvekslingsstudenter og internasjonale gradsstudenter i MØA ekskluderes, viser at 
den engelskspråklige eksponeringen for norskspråklige studenter økte fra 31 prosent i 2008 til 
65 prosent i 2018.15 På ti år har altså eksponeringen mot engelsk mer enn doblet seg.  

 

                                                           
15 Se figur A2 i vedlegg 3. 
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Figur 1: Studiepoengproduksjon for alle MØA-kurs fordelt på norsk og engelsk i årene 2008-
201716. 

 

 

Figur 2: Fordeling av norskspråklig og engelskspråklig studiepoengproduksjon på de ulike 
MØA-profilene i 2017/2018. Gjentak og utredninger er ikke med. Kursene er sortert etter 
kurskode, og figuren tar således ikke hensyn til at mange kurs er valgbare på tvers av flere 
profiler. 

 

 

                                                           
16 2007 og 2018 er ikke tatt med fordi vi kun har data for halve året. 
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Tabell 1: Andelen av studiepoengproduksjonen på norsk og engelsk per profil i 2017/2018. 

Profilkode Andel engelsk Andel norsk 
BUS (inkl. BAN17) 56 % 44 % 
ECN 97 % 3 % 
ECO 83 % 17 % 
ENE 100 % 0 % 
FIE 76 % 24 % 
INB 100 % 0 % 
MBM 100 % 0 % 
NBD 100 % 0 % 
STR 31 % 69 % 
Totalt 69 % 31 % 

 
 
Tabell 2: Språk i masterutredninger per profil for studieåret 2017/2018 

Profilkode Andel engelsk Andel norsk 
BUS (inkl. BAN) 20 % 80 % 
ECN 56 % 44 % 
ECO 55 % 45 % 
ENE 80 % 20 % 
FIE 57 % 43 % 
INB 100 % 0 % 
MBM 89 % 11 % 
NBD 22 % 78 % 
STR 20 % 80 % 
Totalt 42 % 58 % 

 

Bryter vi studiepoengproduksjonen i MØA ned på profiler, ser vi fra figur 2 og tabell 1 at det 
bare er profilen Strategi og ledelse som har mer enn 50 prosent av studiepoengproduksjonen i 
norskspråklige kurs. Av de to store profilene Økonomisk styring (BUS) og Finans (FIE), 
skiller sistnevnte seg ut med en særlig stor andel av studiepoengproduksjonen i 
engelskspråklige kurs.  

Tabell 2 viser tilsvarende tall for masterutredningene fordelt på profiler. I studieåret 
2017/2018 var det 42 prosent av studentene som valgte å skrive masterutredningen på engelsk 
og 58 prosent som valgte norsk. 

Teller vi kurs i stedet for studiepoeng ser vi at det for tiden er 75 prosent av kursene som 
undervises på engelsk.18 Når andelen engelskspråklige kurs er høyere enn andelen engelsk-
språklige studiepoeng, skyldes det at de kursene som går på norsk er relativt store, mens 
mange små kurs går på engelsk, se figur 3. 

  

                                                           
17 Profilen Business analytics (BAN) ble opprettet H2018. 
18 Se tabell A1 i vedlegg 3. 
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Figur 3: Enkeltkurs i MØA og MRR etter størrelse og språk i 2017/2018. 

 

 

3.2 Andelen internasjonalt ansatte i faglige og administrative stillinger 
Veksten i den engelskspråklige undervisningen var fra starten av drevet av de utenlandske 
studentenes behov for kurs. I senere år har NHHs ønske om økt internasjonal rekruttering av 
vitenskapelig ansatte også blitt en viktig faktor. Andelen internasjonalt ansatte i fagstaben var 
11 prosent i 1989.19 I nyere tid lå andelen rundt 19 prosent i flere år før den steg til drøyt 26 
prosent i 2017.20 Veksten skyldes at de som pensjoneres i det alt vesentlige er norske, mens 
de som ansettes i stor grad er internasjonalt rekrutterte. På postdoktornivå var andelen inter-
nasjonalt ansatte 67 prosent i 2017. Andelen har falt svakt fra 2013 da den var 74 prosent. 21 

Når de gjelder administrativt ansatte, viste en uformell opptelling ved alle enhetene høsten 
2018 at 11 prosent i denne gruppen hadde et annet morsmål enn norsk.  

 
  

                                                           
19 Norges Handelshøyskole i 75 år, s. 238. 
20 Årsrapport 2017-2018, s. 67. 
21 Årsrapport 2017-2018, s. 67. 
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3.3 Trender for engelsk, oppsummert 
Tabell 3. Engelsk som undervisningsspråk på NHH 2008 og 2017 

 2008 2017 
Andel studiepoengproduksjon i engelskspråklige kurs   
          Bachelor i økonomi og administrasjon 11 % 12 % 
          Master i økonomi og administrasjon 51 % 69 % 
          Master i økonomi og administrasjon, nasjonalt opptak 37 % 65 % 
          Master i regnskap og revisjon 3 % 6 % 
          Master totalt 40 % 59 % 
          Ph.d 100 % 100 % 
          NHH, alle studieprogram 25 % 36 % 
Andelen kurs i MØA som undervises på engelsk 47 % 75 % 
Andelen masteroppgaver i MØA som er skrevet på engelsk 30 % 42% 

 

Tabell 4. Andel internasjonale studenter og vitenskapelig ansatte i 2009 og 2017 

 2009 2017 
Andelen internasjonale studenter på campus*                       11 % 16 % 
Andelen internasjonalt ansatte på postdoktornivå** 38 % 67 % 
Andelen internasjonalt ansatte i fast vitenskapelig stab** 19 % 26 % 

* Andelen internasjonale studenter (grads- og utvekslingsstudenter) av det totale antallet 
fulltidsstudenter ved NHH (utreiste utvekslingsstudenter ekskludert). Første tilgjengelige tall 
er for 2009 og hentet fra publikasjonen “Rapport og planer 2013-2014”. 
** “Internasjonalt ansatt” er i NHHs statistikk definert som en ansatt med utenlandsk 
statsborgerskap. Første tilgjengelige tall er for 2009 og hentet fra publikasjonen “Rapport og 
planer 2013-2014”. 
 

4. Undervisningsspråk ved relevante UH-institusjoner i Norge og Norden 
Det store flertallet av NHHs norske kandidater ønsker og får jobb i organisasjoner og bedrifter 
i Norge etter endt utdanning.22 Vi skal sørge for at disse gjennom utdanningen får med seg et 
fullverdig norsk fagspråk innen sitt felt. Samtidig er UH-sektoren i dag internasjonal, noe som 
krever at institusjonene må tilby internasjonale studenter et tilfredsstillende kurstilbud på 
engelsk. Når rekruttering til faglige stillinger likeens skjer i et internasjonalt marked, får det 
også implikasjoner for undervisningsspråket. Dette er reflektert i dagens situasjon, der 
institusjoner kan oppleve å være i utakt med sine vedtatte språkpolitiske retningslinjer fordi de 
aktuelle foreleserne i et studieprogram ikke behersker norsk.   

Særlig på masternivå ser det ut som undervisningsspråket i stadig større grad blir engelsk. 
Utviklingen virker å være drevet av andre enn språkstrategiske hensyn. Samtidig er det 
selvsagt slik at norske studenter også trenger å beherske engelsk fagspråk. De skal reise på 
utveksling, noen velger å ta høyere grad(er) i et annet land, og mange vil også ha behov for 
gode engelskkunnskaper i jobbsammenheng. 

                                                           
22 NHH Job market survey 2017 
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Når det gjelder undervisningsspråk ved relevante institusjoner og program i Norge og Norden, 
er situasjonen per i dag som følger:23 

Bachelornivå:  
• Handelshøyskolen BI: 14 program (inkludert første del av siviløkonomprogrammet) 

undervises på norsk, 2 på engelsk24  
• NTNU, Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk), bachelordelen: Undervises på 

norsk 
• Stockholm School of Economics: Business and Economics undervises på svensk første 

og andre år, mens tredje år er på engelsk; Retail Management, undervises på engelsk25 
• Copenhagen Business School (CBS): 10 program undervises på dansk, 8 på engelsk26 
• Hanken svenska handelshögskolan: Programmet undervises på svensk27 
• Aalto University: 2 relevante program som begge undervises på engelsk28 

Masternivå: 
• Handelshøyskolen BI: 7 program undervises på engelsk; Regnskap og revisjon 

undervises på norsk29 
• NTNU, Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk): Norsk er offisielt språk, men 

fjerde og femte år undervises i praksis på engelsk  
• Universitetet i Bergen, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi: Undervises på norsk 

(engelsk brukes når foreleser ikke er norsk) 
• Universitetet i Oslo, profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi: Undervises på engelsk 

(oppgitt grunn: fordi mange av foreleserne er internasjonale)  
• Stockholm School of Economics: 5 program, som alle undervises på engelsk30 
• Copenhagen Business School (CBS): 28 program undervises på engelsk, 10 på 

dansk31 
• Hanken svenska handelshögskolan: 1 program undervises på svensk og 2 relevante på 

engelsk32 
• Aalto University: Alle relevante program undervises på engelsk33 

 

5. Krav til norskkompetanse hos fast ansatte ved andre UH-institusjoner i Norge 
Som allerede nevnt, har de fleste UH-institusjonene i Norge i dag en vedtatt språkpolitikk. 
Noen har hatt det lenge, mens andre, spesielt institusjoner med endring i status og 
organisering, som for eksempel Nord Universitet og Høgskulen på Vestlandet, nylig har 
utarbeidet slike retningslinjer.  

                                                           
23 Informasjonen i dette avsnittet kommer delvis fra institusjonene selv og delvis fra nettsidene deres. 
24 https://www.bi.no/studier-og-kurs/bachelorstudier/  
25 https://www.hhs.se/sv/utbildning/bsc/bscbe/  
26 https://www.cbs.dk/uddannelse/bachelor-undervisningsprog 
27 https://www.hanken.fi/sv/node/241949/  
28 https://www.aalto.fi/study-options  
29 https://www.bi.no/studier-og-kurs/masterstudier/ 
30 https://www.hhs.se/sv/utbildning/msc/  
31 https://www.cbs.dk/uddannelse/kandidat/kandidat-undervisningssprog 
32 https://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/magisterstudier  
33 https://www.aalto.fi/study-options  



19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Rapport fra Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk

15 
 

Når det gjelder vedtatte krav om norskkompetanse for fast vitenskapelig ansatte, er det 
variasjon blant institusjonene, både i forhold til ønsket nivå og kravstatus. Ønsker man at alle 
fast ansatte skal kunne undervise og veilede studenter og drive formidling til samfunnet på 
norsk? Ønsker man at alle skal kunne fungere som komitéleder og møtedeltaker og også delta 
i lunsjsamtalen på norsk? Eller er det nok at de forstår norsk og selv snakker og skriver 
engelsk? Alle disse nivåene er reflektert i UH-sektorens retningslinjer i dag (se under). Det 
som klart taler for at nye medarbeidere uten kunnskaper i et skandinavisk språk bør tilegne 
seg slik kompetanse, er at sosial integrering øker sannsynligheten for at vedkommende vil 
trives i Norge og ønsker å bli værende i stillingen i en viss tid. Selv om mobilitet og derved 
tilførsel av ny kunnskap og nye impulser er viktig, er også stabilitet og innsats for 
institusjonen over tid verdifullt for å skape gode fagmiljøer og en velfungerende organisasjon. 

I NTNUs retningslinjer fra 2009 nevnes det at i tilsettingsavtalen for fremmedspråklige 
vitenskapelig ansatte er det satt følgende krav: “ [d]et forutsettes at den tilsatte innen en 
periode på tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med 
trinn tre i kurset for fremmedspråklige holdt ved Institutt for språk- og kommunikasjons-
studier”.34 Ved Universitetet i Stavanger vedtok man samme år at “[t]ilsette i faste stillingar 
skal til vanleg kvalifisere seg for å undervise på norsk innan tre år. Den nødvendige 
kompetansen må dokumenterast gjennom ein språktest”.35 Ved Universitetet i Oslo (2010), 
OsloMet (2013), Nord Universitet (2018) og Høgskolen på Vestlandet (2018) formuleres 
dette henholdsvis som følger:  

• “Utenlandske studenter og ansatte bør får tilbud om innføring i norsk språk”36  
• “Tilsatte uten tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis 

tilbud om opplæring i norsk innen tre år etter tilsetting når dette er nødvendig for å 
kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Tilsvarende 
gjelder for ferdigheter i engelsk.”37  

• “Vitenskapelige ansatte som ikke behersker norsk eller annet skandinavisk språk ved 
ansettelse bør kunne forstå norsk tale, håndtere spørsmål på norsk fra studenter og ha 
en norskspråklig forståelse som medfører at de kan delta på norskspråklige møter i 
løpet av to år etter ansettelse”38  

• “Fast tilsette ikkje-skandinavar i faglege eller administrative stillingar skal kunne 
utføre arbeidet sitt på norsk etter nokre år i stillingane”39 

Når det gjelder Handelshøyskolen BI, har de, ifølge epostsvar fra organisasjonsdirektøren, 
ikke “noe formalisert krav til norsk kompetanse for utenlandske medarbeidere, men har 
praktisert at man som fast ansatt etter noe tid forventes å kunne lese og forstå norsk, men stå 
fritt til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på engelsk”. 

I Språkrådets Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren er anbefalingen at: 

                                                           
34 https://www.ntnu.no/sprakpolitiske-retningslinjer 
35 https://ansatt.uis.no/article.php?articleID=21301&amp;categoryID=5841 
36 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/retningslinjer/ 
37 http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Virksomhetsstyring/Interne-forskrifter-regelverk-og-rutiner/Spraakpolitiske-
retningslinjer-for-Hoegskolen-i-Oslo-og-Akershus  
38 https://www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Documents/Spr%C3%A5kpolitiske-
retningslinjer-vedtatt-i-styret-18-09-2018.pdf  
39 https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/sprakpolitiske-retningslinjer/  
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Internasjonalt rekrutterte ansatte som ikke behersker norsk fra før, bør få tilbud om egne 
kurs i arbeidstiden. Det kan f.eks. innføres et krav om at de bør beherske norsk på et gitt 
nivå (f.eks. C1 i felles europeisk rammeverk for språk) innen en viss periode (f.eks. tre år 
etter ansettelse), slik at de som et minimum kan lese norsk tekst og forstå norsk tale. Med 
en slik kompetanse vil de kunne delta på norskspråklige møter og håndtere spørsmål på 
norsk fra studentene, men eventuelt bruke muntlig engelsk selv. Behov for heving av 
tospråklig kompetanse bør være et fast punkt under medarbeidersamtalen. 

 

6. Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer 
For å sette vårt forslag til nye språkpolitiske retningslinjer inn i en sammenheng, starter vi 
med å presentere de viktigste forskjellene mellom disse og retningslinjene som ble vedtatt i 
2010.40   

De aller fleste temaene og områdene som omtales i retningslinjene fra 2010, finnes også i 
2018-versjonen, selv om enkelte punkt har endret underkategori. Mens 2010-versjonen var 
delt inn i kategoriene ‘Overordnede språkpolitiske retningslinjer’, ‘Utdanning, Forskning og 
formidling’, ‘Administrasjonsspråk’ og ‘Kvalitet i språket’, bruker vi i 2018-versjonen 
kategoriene ‘Generelt’, ‘Utdanning’, ‘Forskning og formidling’, ‘Administrasjon og 
informasjon’ samt ‘Implementering og forvaltning’.  

Mens det i 2010 ble slått fast i den generelle delen at norsk var hovedspråket ved NHH, sier 
forslaget vårt at både norsk og engelsk er viktige språk ved NHH. 

Når det gjelder NHHs lovpålagte ansvar for norsk fagspråk innen de økonomisk-
administrative fagområdene, slår 2010-versjonen fast at institusjonen har dette ansvaret, mens 
vi nå foreslår at institusjonen aktivt skal forvalte dette ansvaret. Det må lages en plan som 
sikrer at terminologi for viktige begrep er tilgjengelig både på norsk og engelsk og at ny 
terminologi utvikles når det er nødvendig. Og ikke minst må det arbeides for at den norske 
terminologien brukes, både av forelesere og studenter. 

Terminologiutvikling er også nevnt spesifikt i 2010-listen, punkt 2. Siden 2010 har det vært 
drevet terminologiarbeid ved NHH, men videreutviklingen av det som benevnes som “NHHs 
termbase for økonomisk-administrative fag”, har ikke i nevneverdig grad vært gitt prioritet og 
ressurser fra institusjonen sentralt. I en del år har NHH Termportalen, som er en samling 
databaser med hovedsakelig økonomisk-administrativ terminologi, vært tilgjengelig for 
studenter og ansatte. 41 Termportalen er i 2018 en del av nettstedet Terminologi.no.  

Arbeidsgruppen foreslår at FSK på vegne av NHH skal ha ansvar for å initiere og koordinere 
arbeidet med fagterminologi som brukes i de obligatoriske kursene på bachelornivå.  Sammen 
med kursansvarlig skal FSK sørge for at det utarbeides termlister (norsk-engelsk) for de mest 
sentrale begrepene i disse kursene. Arbeidet kan for eksempel gjøres med hjelp fra student-
assistenter i kurset og kvalitetssikres ved FSK, sammen med kursansvarlig. Det må videre 
utvikles rutiner for å sørge for at termene blir lagt inn i den termsamlingen som viser seg mest 
egnet i løpet av den utviklingsperioden som nå pågår. Termlistene må regelmessig evalueres 
og videreutvikles for å være aktuelle. Terminologiarbeidet bør koordineres med andre 
relevante institusjoner i UH-sektoren så langt det er mulig. Et slikt samarbeid kan foregå ved 
                                                           
40 For en komplett versjon av 2010-listen, se vedlegg 4. 
41 https://www.terminologi.no/forside.xhtml. Merk at denne ressursen vil være under systemutvikling i 2019.  
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at institusjonene oppnevner kontaktpersoner, som får anledning til å arrangere/delta på møter 
og seminarer med fokus på terminologiarbeid. 

Mens 2010-versjonen anbefalte at fast ansatte bør beherske norsk og engelsk, foreslår 
flertallet i arbeidsgruppen i 2018 at kravet presiseres til at fast ansatte skal kunne 
kommunisere både på norsk og engelsk. I dag er situasjonen den at teknisk-administrativt 
ansatte må beherske norsk for å få fast ansettelse, mens vitenskapelig ansatte ikke møter et 
slikt kategorisk krav til norskkunnskaper. 

I arbeidsgruppens forslag til nye retningslinjer spesifiseres norskkompetansen til mellom-
nivået B1 i Europarådets nivåskala for språk, der A-nivået er det laveste og C-nivået det 
høyeste. 42 Til sammenligning kan det nevnes at for utenlandsk helsepersonell er det krav om 
B2-nivå (såkalt ‘høyere mellomnivå’) i norsk for å få autorisasjon i Norge.43 Vi foreslår at 
B1-nivået skal være oppnådd innen tre år etter fast ansettelse. Vi anser det ikke som 
nødvendig å spesifisere et slikt nivå for engelsk, siden B1-nivå normalt oppnås etter 
opplæring i engelsk som fremmedspråk i skolen, og de fleste med høyere utdanning vil ha en 
kompetanse på minimum B1/B2. 

Kravet om norskkompetanse har støtte i strategiens utdyping om at “NHH skal ha en tydelig 
språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og 
hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner” (s. 21). Arbeidsgruppen har fått tilgang til 
referater fra møter rektoratet i høst har hatt med nyrekrutterte forskere fra eksterne, 
internasjonale institusjoner om blant annet rekrutteringsprosess og integrering. Referatene 
viser at mange av disse aksepterer at det er forventninger til norskkompetanse etter en viss tid.  

Når det gjelder dette kravet, er det likevel flere aspekter som må vurderes, blant annet 
opplæring, testing og eventuelle konsekvenser av manglende kompetanse etter tre år. Skal det 
være egne kurs for ansatte og skal de gis innenfor vanlig arbeidstid? Skal de representere en 
del av arbeidsplikten? Skal kompetansen testes formelt eller uformelt? Skal manglende 
oppnådd kompetanse ha konsekvenser for ansettelsesforholdet? 

Når det gjelder opplæring, foreslås det at FSK på vegne av NHH utvikler en tilpasset versjon 
av dagens innføringskurs NOR10 og NOR11, som til sammen gir kompetanse til A2/B1-nivå. 
I tillegg bør FSK få ansvar for å opprette et nytt, tredje kurs, som gir opplæring til B1/B2-
nivå. Om kursene skal tilbys på dagtid eller kveldstid må avgjøres i samråd med målgruppen. 
Det må også avklares om norskopplæringen skal anses som en del av arbeidsplikten. I tillegg 
til fast ansatte bør midlertidig ansatte i kategoriene postdoktor, innstegsstilling og ‘assistant 
professor’ kunne ta disse kursene. Et alternativ til NOR10 og NOR11 er den digitale ressursen 
‘Norwegian on the Web’, som er utviklet ved NTNU,44 som ikke setter krav til fysisk 
tilstedeværelse på gitte tidspunkt. 

Når det gjelder testing, har dagens NOR10 og NOR11 eksamen, og det vil de nye dedikerte 
NOR-kursene også kunne ha. ‘Norwegian on the web’ har ikke integrert test. For at dette 
digitale tilbudet skal kunne være et reelt alternativ, foreslås det derfor at norskkravet anses 
som formelt oppfylt når den ansatte har bestått eksamen i tredje NOR-kurs. Alternativt kan de 

                                                           
42 https://no.wikipedia.org/wiki/Det_felles_europeiske_rammeverket_for_spr%C3%A5k 
43 https://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-krav-til-autorisasjon-for-helsepersonell-med-utdanning-fra-utenfor-
eueos  
44 https://www.ntnu.edu/norwegiancourse/norwegian-on-the-web 
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ansatte dokumentere sine norskkunnskaper gjennom offentlige norskprøver som avholdes 
jevnlig i alle fylker.45 

Opplæringstilbudet og det formulerte kravet om bestått eksamen kommuniserer tydelig NHHs 
forventninger til fast ansatte uten tilstrekkelig norskkompetanse på ansettelsestidspunktet.  

Institusjonen må legge til rette for at opplæringen kan gjennomføres innen den gitte fristen. 
Når det gjelder konsekvenser av manglende måloppnåelse, vil det juridisk sett være 
problematisk å foreslå at kun manglende språkkompetanse kan føre til oppsigelse i ytterste 
konsekvens. Manglende språkkompetanse kan likevel ha andre konsekvenser, for eksempel at 
det blir et tema i medarbeidersamtaler og/eller påvirker lokale lønnsforhandlinger.  

Et siste, viktig, punkt vi vil trekke fram i sammenligningen mellom 2010- og 2018-versjonen 
er undervisningsspråket på masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA). I likhet med 
kravet til norskkompetanse, er dette et punkt der arbeidsgruppen er delt.  

2010-versjonen slo fast at norsk og engelsk begge skulle være viktige språk i MØA. Flertallet, 
Dahl, Gunnerud, Kamsvåg og Møen, vil holde på denne formuleringen og foreslår i tillegg en 
målsetting om at verken det engelskspråklige eller det norskspråklige kurstilbudet skal stå for 
mindre enn 1/3 av studiepoengproduksjonen. Det legges ikke opp til en detaljert styring på 
kursnivå, men den historiske utviklingen viser at det er behov for å sette fokus på balansen 
mellom norsk og engelsk dersom man ønsker at norsk fortsatt skal være i bruk som fagspråk 
på masternivå i framtiden. Et måltall med rapportering vil etter flertallets mening også være i 
tråd med signalene fra Kunnskapsdepartementet, som i tildelingsbrevet for 2019 ber om at 
NHH og de andre institusjonene i sektoren “følger utviklingen for norsk som fagspråk og 
vurderer behovet for å sette inn tiltak”. 

Mindretallet, Doppelhofer, Mjøs og Uthaug, mener at engelsk skal være hovedspråket i MØA. 
De henviser til strategiens visjon om at NHH skal være en ledende internasjonal handels-
høyskole, og trekker fram hensynet til rekruttering av fagstab fra et internasjonalt marked som 
avgjørende i denne sammenheng.  

Arbeidsgruppens forslag til språkpolitiske retningslinjer presenteres i en ren versjon i kapittel 
6.1. For å utdype arbeidsgruppens tankegang presenterer vi også i vedlegg 6 en versjon der 
enkelte punkt er kommentert. I den kommenterte versjonen er både punkt og underpunkt 
nummerert for å lette henvisninger i høringsrunden. Vi foreslår at underpunktene i den 
endelige listen som vedtas presenteres som for eksempel strekpunkt, slik som i den rene 
versjonen. 

 
  

                                                           
45 Se https://www.kompetansenorge.no/norskprove/#_  
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6.1 Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer 
 

De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å virkeliggjøre NHHs strategi og målsetting om å 
være “en drivkraft for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling”, samt å være “en ledende 
internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse”. 
“NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske 
samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner”.  
(Strategi 2018-2021) 
Generelt 
1. NHH skal ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon. Kommunikasjonen skal være 

mottakerorientert. 
2. Norsk og engelsk er begge viktige språk ved NHH. 
3. NHHs bruk av målformer skal være i tråd med kravene i Mållova. Ansatte og 

studenter som har nynorsk som hovedmål, oppfordres til å bruke denne målformen. 
4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er hensiktsmessig. 
5. 

 

 

Fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk og 
engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en 
tilfredsstillende måte. 

₋ Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk ved 
ansettelse, skal beherske norsk tilsvarende norsk språkprøve på 
mellomnivået B1 innen tre år etter fast ansettelse.  

Uthaug støtter hovedpunktet, men ikke underpunktet i punkt 5. 
Doppelhofer og Mjøs støtter ikke punkt 5, verken hoved- eller underpunkt.  

6. NHH skal ha tilbud til alle ansatte om relevant språklig kompetanseheving. 
7. NHH skal aktivt forvalte sitt lovpålagte ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle 

norsk fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagområdene.  
  

Utdanning 

8. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs bachelorstudium.  
₋ Undervisningen i obligatoriske kurs skal som hovedregel være på 

norsk.  
₋ Pensumlitteraturen i de obligatoriske kursene skal være på norsk 

dersom det finnes gode norske lærebøker. Når pensumlitteraturen i 
disse kursene er på engelsk, bør kursbeskrivelsen oppgi supplerende 
faglitteratur på norsk. 

9a. 
 
 
 
 

Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs masterstudium i 
økonomi og administrasjon.  

₋ Alle profiler skal kunne tas på engelsk. 
₋ Det er et mål at verken det engelskspråklige eller det norskspråklige 

kurstilbudet skal stå for mindre enn 1/3 av studiepoengproduksjonen. 
₋ Kurs med mange studenter bør gis både i norsk og engelsk versjon 

dersom de dubleres.  

Flertallet i arbeidsgruppen, Dahl, Gunnerud, Kamsvåg og Møen, støtter denne 
versjonen av punkt 9. 
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9b. Engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i økonomi og 
administrasjon. Faglige og pedagogiske hensyn styrer valg av språk.   

Mindretallet i arbeidsgruppen, Doppelhofer, Mjøs og Uthaug, støtter denne 
versjonen av punkt 9. 

10. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i regnskap og 
revisjon. 

11. Engelsk er undervisningsspråket i NHHs ph.d.-program. 
12. Informasjon om studieprogrammene skal finnes både på norsk og engelsk.  
13 Undervisningsspråket i det enkelte kurs skal gå klart fram av kursbeskrivelsen. 
14. Eksamensoppgaver skal gis på det språket kurset undervises på hvis ikke annet er 

angitt i kursbeskrivelsen. 
₋ Studentene kan velge om de vil besvare eksamensoppgaver på et 

skandinavisk språk eller på engelsk dersom ikke annet fremgår av 
kursbeskrivelsen. 

15. NHH skal sikre at norske og engelske termer for de sentrale begrepene i de 
obligatoriske kursene i bachelorstudiet gjøres tilgjengelig i en nasjonal termportal. 

16. NHH skal ha tilbud om opplæring i kommunikasjonsprinsipper og akademisk 
skriving for å sikre utvikling av språk-, tekst- og sjangerkompetanse i alle 
studieprogram.  

17. NHH skal tilby utenlandske studenter kurs i norsk språk, kultur og samfunn. 
  

Forskning og formidling 

18. Vitenskapelige arbeider skal normalt publiseres på engelsk. Forskning av særlig 
interesse for et norskspråklig publikum bør også publiseres på norsk.  

₋ NHH skal bidra til å opprettholde norskspråklige, vitenskapelige 
tidsskrifter innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.  

19. NHH skal formidle forskningsbasert kunnskap til samfunn, næringsliv og forvaltning 
både på norsk og engelsk.  

₋ NHHs samfunnsansvar innebærer at hovedtyngden av formidlingen er 
rettet mot et norskspråklig publikum. Formidling til et norskspråklig 
publikum skal normalt foregå på norsk.   

20. NHH skal ha tilbud om opplæring i forskningsformidling på norsk og engelsk.  
21. Et populærvitenskapelig sammendrag av alle ph.d.-avhandlinger skal publiseres både 

på norsk og engelsk. 
22. NHH skal ha tilbud om språklig kvalitetssikring av forsknings- og 

formidlingsarbeider. 
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Administrasjon og informasjon 
23. Norsk er administrasjonsspråket ved NHH.  

₋ Underliggende organisatoriske enheter kan velge engelsk etter 
godkjenning fra styret.  

24. NHH skal sikre at alle ansatte og studenter får relevant informasjon på et språk de 
forstår. 

25. I ekstern skriftlig kommunikasjon og offisielle dokumenter på engelsk skal NHH 
bruke britisk engelsk.  

  
Implementering og forvaltning 

26. Implementering og forvaltning av de språkpolitiske retningslinjene skal være 
forankret i institusjonens ledelse på alle nivå. 

27. Ansvaret for å etablere en praksis som sikrer at retningslinjene blir fulgt, følger 
vedtatte ansvarslinjer i organisasjonen.  

₋ Utforming av handlingsplaner og rapportering om utvikling er del av 
dette ansvaret. 

 

6.2 Flertallets syn 
Siden rapporten som helhet argumenterer for betydningen av å finne en god balanse mellom 
norsk og engelsk i alle deler av virksomheten, vil flertallet i arbeidsgruppen, Trine Dahl, 
Jorun Gunnerud, Astri Kamsvåg og Jarle Møen, her bare oppsummere de viktigste 
argumentene for å foreslå punkt 5 og punkt 9, alternativ a.  

Når det gjelder punkt 5, er vårt utgangspunkt at ansatte ved en arbeidsplass i Norge der 
administrasjonsspråket er norsk, skal kunne kommunisere både på norsk og engelsk. Vi mener 
derfor at NHHs fast ansatte skal kunne beherske begge språk på minst et mellomnivå, som 
blant annet innebærer at man kommuniserer greit og sammenhengende om kjente situasjoner 
som oppstår i jobbsammenheng.46 Vi anser tre år som tilstrekkelig tid til å oppnå slik 
kompetanse i norsk for ansatte som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelse.  På 
litt lengre sikt vil norskkompetansen kunne videreutvikles, slik at denne gruppen ansatte også 
kan bidra i norskspråklige kurs og i formidlingssammenheng i Norge. Vi anser i tillegg 
norskkompetanse som en viktig faktor i integreringen i det norske samfunnet, som igjen øker 
sannsynligheten for at ansatte med internasjonal bakgrunn vil trives og bli værende i jobben 
over en viss tid.  

Når det gjelder punkt 9, alternativ a, mener flertallet at flere argumenter støtter opp under det. 
For det første tilsier det lovpålagte ansvaret UH-institusjonene har for norsk fagspråk at også 
mer spesialiserte norskspråklige kurs på masternivå spiller en viktig rolle for å unngå språklig 
domenetap innen de økonomisk-administrative fagområdene. Slike kurs vil også kunne 
fokusere på norske problemstillinger og norsk materiale, noe som vil være spesielt relevant 
for de mange studentene som ønsker å jobbe i Norge etter endt utdannelse. Flertallet mener at 
spesialkompetanse på norsk nærings- og samfunnsliv er viktig for en handelshøyskole i 
                                                           
46 Ingelin Uthaug støtter flertallets syn når det gjelder hovedpunktet i punkt 5. Når det gjelder underpunktet, 
mener hun at eksakt nivå skal bestemmes mellom leder og ansatt i hvert enkelt tilfelle, og at et absolutt krav vil 
virke mot NHHs strategi.  



19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Rapport fra Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk

22 
 

Norge, og ser ikke at en bevisst balanse mellom rekruttering av norsk- (eller skandinavisk-) 
språklige kandidater og kandidater med annen språklig bakgrunn vil svekke høyskolens 
vitenskapelige kvalitet. 

Flertallet legger også vekt på at dagens studenter skal utdannes til et internasjonalt arbeids-
marked, noe som tilsier at kurs på engelsk også er viktig. Vi ser i tillegg betydningen av å ha 
en sammensatt ansattgruppe, med både norskspråklige og de som bruker engelsk som et 
lingua franca (fellesspråk) i undervisningen.47 Dette sikrer at studentene får undervisning av 
de beste fagpersonene, uavhengig av språklig bakgrunn. 

Når flertallet også foreslår et måltall for studiepoengproduksjonen innen det norskspråklige 
kurstilbudet som tilsvarer omtrent dagens situasjon (ca. 1/3), er det fordi vi mener at dette 
nivået er et minstenivå for å kunne opprettholde norsk som undervisningsspråk på MØA 
framover. Kurstilbudet (og derved også studiepoengproduksjonen per språk) vil selvsagt 
kunne variere noe fra år til år, så måltallet bør fungere som en rettesnor over tid. 

 
6.3 Mindretallets syn 
Som vist i forslaget til språkpolitiske retningslinjer har mindretallet i arbeidsgruppen, 
bestående av Gernot Doppelhofer, Aksel Mjøs og Ingelin Uthaug, et annet syn på kravet til 
norskkompetanse for fast ansatte48 og hovedspråk på NHHs masterprogram i økonomi og 
administrasjon. Hovedmotivasjonen er at flertallets forslag om norskkompetanse for fast 
ansatte (pkt. 5) og minsteandel norsk undervisning i masterprogrammet (pkt. 9a) legger for 
store føringer for NHHs rekruttering av fagstab. Denne konklusjonen er begrunnet som følger: 
 

• NHHs oppdrag er å levere kvalitetsmessig ledende forskning, undervisning og 
formidling til det norske samfunnet. Den unike posisjonen NHH er tildelt i det norske 
samfunnet gjør at disse oppgavene skal utføres med høyest mulig kvalitet. Den 
strategiske visjon NHH selv har formulert er å være en ledende internasjonal 
handelshøyskole og en sentral satsing er å produsere mer forskning på toppnivå. 
Offensive internasjonale rekrutteringsprosesser er derfor en strategisk prioritet for 
NHH. NHH må derfor å unngå alt som kan stå i veien for å være relevant i det 
internasjonale jobbmarkedet. Rangering, avlønning, størrelse, lokalisering og status er 
kjente utfordringer på flere fagfelt. I tillegg må interne regelverk, også når det gjelder 
språk, tilpasses denne ambisjonen. 

• Ambisiøs internasjonal rekruttering er viktig for stadig å løfte faglig nivå, sikre sunn 
diversitet, utfordre fagmiljøene, ikke minst de norske, bygge nettverk, og kunne tilby 
nok bredde og dybde av aktuell undervisning. NHH står i internasjonal konkurranse 
når vi skal rekruttere internasjonale talenter. Bruk av språk må være funksjonelt 
orientert og støtte NHH i å levere på sine strategiske mål.  

• NHHs ansvar for norsk fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagfeltene er 
et institusjonsansvar, men det er ikke et individuelt ansvar for alle fast ansatte. 

• Et konkret krav til norskkompetanse ved/etter fast ansettelse vil helt sikkert redusere 
NHHs attraktivitet i jobbmarkedet for de dyktigste internasjonale kandidatene vi ellers 
kunne ha kjempet om. Det er samtidig høyst usikkert om det vil ha reell effekt på fast 
ansattes språkkompetanse: 

o Midlertidige ansatte som oppnår fast ansettelse vil ha vært her i 4 eller 7 år og 

                                                           
47 Denne siste gruppen inkluderer selvsagt også de norskspråklig ansatte når de underviser på engelsk. 
48 Se fotnote 46 for Uthaugs syn på kravet til norskkompetanse. 



19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Rapport fra Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk

23 
 

mange vil etablere familie og også generelt ønske å bli ytterligere integrert i 
det norske samfunnet, uavhengig av noe krav. I denne situasjonen er det viktig 
at NHH har et tilbud om språkopplæring som oppleves som relevant og 
effektivt. 

o Rekruttering av senior fast ansatte vil være sjeldent, men kan være avgjørende 
for utviklingen av et fagmiljø. Hvis språkpolitikken skaper situasjoner der vi 
blir uaktuelle på grunn av kravet til norsk, kan det skape svært uheldige 
omdømmekonsekvenser i tillegg til at konkrete rekrutteringer ikke skjer. 

• Ved å velge engelsk som hovedspråket i MØA sikrer man at studentene møter hele 
bredden av dyktige NHH-forelesere uavhengig av språk. Dessuten er dette erfaring i 
profesjonell engelsk relevant for arbeidslivet, også i Norge, eller videre utdanning. 
Bruken av norsk fagspråk ivaretas gjennom bachelorstudiet. Ved å ha engelsk på 
master unngår man at språkkrav blir en alvorlig rekrutteringshindring for fagstab. På 
den annen side, ved krav til norsk andel av kurstilbudet vil språkkrav kunne overstyre 
faglige kvalitetskrav, særlig siden man i dag ligger nær kravet. Mange av NHHs ph.d. 
studenter er dessuten internasjonale49 slik at når disse er undervisningsassistenter i 
masterkurs vil et konkret norsk-krav kunne påvirke opptaket av ph.d. studenter. Et 
krav til norsk kursandel vil verken utvikle NHH langs sin strategi om å bli en 
internasjonalt ledende handelshøyskole, eller hjelpe til å levere best mulig forskning, 
undervisning og formidling til det norske samfunnet. Gjennomgangen av andre 
institusjoners språkpolitikk i kapittel 4 viser at alle de høyest rangerte sammenlignbare 
masterprogrammer undervises på engelsk. Samfunnsutfordringene krever at NHH sine 
faglige bidrag har høyest mulig kvalitet og dette må alltid være hovedkriteriet for all 
rekruttering. 

  

                                                           
49 I følge NHHs årsrapport 2016/2017, var andelen internasjonale ph.d.-studenter (målt i prosent av nye 
doktorgradsavtaler) 46 % i 2016. 
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Vedlegg 1 Oppnevningsbrev og mandat  

NHHs gjeldende språkpolitikk følger av de språklige retningslinjene som ble vedtatt av 
NHHs styre i 2010. Retningslinjene er tilgjengelig på https://www.nhh.no/om‐
nhh/sprakpolitiske‐retningslinjer/ 

NHHs språkpolitiske retningslinjer er bestemmende for blant annet undervisningsspråk i 
ulike programmer, NHHs overordnede administrasjonsspråk samt språk og språklige 
tilpasninger i ulike styrer og utvalg. Det har over tid vært et betydelig engasjement knyttet til 
språkpolitikk ved NHH, og i 2017 ble det gjennomført et omfattende parallellspråkprosjekt. 
Det eksisterer således en solid kunnskapsbase for vurderinger av språkpolitikken. I NHHs 
nye strategi for 2018‐2021 presiseres det 
at «NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske 
samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner». Det tilsier blant annet 
vektlegging av å integrere nye ansatte som ikke behersker norsk på ansettelsestidspunktet. 

Det ligger nå godt til rette for å gjennomføre en vurdering av den gjeldende språkpolitikken 
og eventuelt gjøre justeringer eller tilføyelser. 

For å vurdere de språklige retningslinjene vedtatt i 2010 og utarbeide eventuelle forslag til 
endringer, oppnevnes følgende arbeidsgruppe: 

• Professor Trine Dahl, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, 
leder av arbeidsgruppen 

• Seniorrådgiver, Jorun Gunnerud, Studieadministrativ avdeling 
• Kommunikasjonsrådgiver Astri Kamsvåg, Kommunikasjonsavdelingen 
• Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Institutt for finans 
• Professor Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi 
• Studentrepresentant på masternivå, utnevnes av NHHS 

Dagens språklige retningslinjer har et kompakt format i form av et antall nummererte 
punkter som gir uttrykk for klare valg og føringer på et bredt sett av relevante områder. Det 
er hensiktsmessig at et slikt format beholdes. I lys av målsetninger og prioriteringer som 
følger av NHHs strategi, bes arbeidsgruppen om å 

• vurdere dagens retningslinjer og eventuelt foreslå justeringer av disse (herunder om 
noen av retningslinjene bør strykes eller slås sammen). 

• vurdere behovet for ytterligere retningslinjer og i så fall gi forslag til formulering av 
disse. 

• diskutere spesielt om det er ønskelig å presisere forventninger eller krav til at fast 
ansatte ved NHH etter et gitt antall år skal beherske norsk på et akseptabelt nivå 
(herunder også diskutere hvordan dette kan implementeres). 

Arbeidsgruppen bes om å avlevere sine vurderinger og forslag til rektor innen 
31.12.2018. Det vil deretter bli gjennomført en høringsrunde i organisasjonen. Forslag til 
nye språklige retningslinjer forventes å bli fremmet for NHHs styre i februar 2019. 
 
NHH, 03.09.2018 
Øystein Thøgersen, rektor 
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Vedlegg 2 ‘Språkvalg i akademia’, kapittel fra rapporten Språk i Norge – kultur 
og infrastruktur (2018)50 
 

Han sitter midt i forelesningssalen på et norsk universitet og hører foreleseren legge fram 
dagens oppgaver på engelsk, ikke engang godt engelsk. Men all faglitteratur er på engelsk, 
alle fagtermer er det. Han vet han kommer til å skrive masteroppgaven sin på engelsk. På 
hans fagområde er det nesten ingen som skriver på norsk lenger. Han tenker: «Boka er på 
engelsk, alle uttrykk er på engelsk. Det er nesten enklere å ha forelesningene på engelsk, 
også.» Et problem er at han har begynt å falle av lasset når han skal oversette for seg selv for 
å forstå fagtermene foreleseren bruker. Likevel tror han at han blir mer allsidig og flinkere til 
å møte internasjonale utfordringer i jobbsammenheng. Men samtidig: Hvor sannsynlig er det 
at han kommer til å jobbe utenfor Norge? Og hvor mange av medstudentene vil gjøre det?  

Internasjonalisering, svarer rektor når hen blir spurt om hvorfor kravet om norsk plutselig 
forsvant fra jobbutlysningene. Strengt tatt er det også mer praktisk.  

Hvis all undervisning og all faglitteratur er på engelsk, kunne man ikke da like godt ha tatt 
utdanningen i utlandet? Eller er det noe ved det å studere på en norsk institusjon som gir 
kvalitet og relevans for det norske samfunnet?  

 
Bakgrunn  

Stortingsmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk51 peker ut høyere 
utdanning og forskning som den strategisk viktigste samfunnssektoren når det gjelder å sikre 
norsk språks stilling som komplett og samfunnsbærende nasjonalspråk. Det blir også slått fast 
at dette er den sektoren der konkurransen fra engelsk kanskje er mest påtrengende. Mål og 
meining understreker at norsk må kunne brukes til å utveksle og formidle spesialisert 
kunnskap dersom språket skal fungere som samfunnsbærende språk i framtida. Det vil si at 
det må finnes et velfungerende og utbygd norsk fagspråk på både bokmål og nynorsk.  

Helt siden opprettelsen av det første norske universitetet i Christiania i 1811 har høyere 
utdanning i Norge vært et flerspråklig domene. Men de siste åra har vi sett en utvikling i 
retning av mindre språklig mangfold i sektoren. Siden Mål og meining kom i 2009, har bruken 
av engelsk i høyere utdanning og forskning fortsatt å vokse. Det er en følge av politiske 
vedtak som slår fast at den norske universitets- og høgskolesektoren i økende grad skal 
internasjonaliseres. I stor grad har internasjonalisering i denne sammenhengen betydd mer 
bruk av engelsk på bekostning av norsk og andre språk. Det blir for eksempel produsert svært 
få master- og doktorgrader på andre språk enn engelsk og norsk. Samtidig har det blitt færre 
studenter som tar utdanning i tradisjonelt viktige fremmedspråk som fransk og tysk.52  

I 2002 forsvant bestemmelsen om at undervisningsspråket i høyere utdanning til vanlig skulle 
være norsk.53 Man ønsket å åpne for mer internasjonalisering, blant annet gjennom 
undervisning på engelsk. Noen år senere kom stortingsmeldingen Internasjonalisering av 

                                                           
50 https://sprakinorge.no/ 
51 St.meld. nr. 35 (2007–2008) 
52 Meld. St. 25 (2016–2017) 
53 Lov om universiteter og høyskoler av 12. mai 1995 inneholdt følgende paragraf: “Undervisningsspråket er til 
vanlig norsk.” (§ 2-7) 
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utdanning (2008–2009), som også legger klare føringer for videre internasjonalisering av
sektoren.54  

Fokuset på internasjonalisering har ført til en økende uro for norsk domenetap innenfor denne 
sektoren. Et domenetap får vi når et språk blir trengt ut og erstattet av et annet som
kommunikasjonsmiddel innenfor et bestemt samfunnsområde. For å unngå en slik utvikling i 
høyere utdanning har universitet og høgskoler siden 2010 hatt et lovpålagt ansvar for 
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk, nedfelt i universitets- og høyskoleloven.55  

Institusjonene har altså et ansvar for norsk fagspråk, men hvorvidt eller hvordan de oppfyller 
dette ansvaret, måles ikke. Det er per i dag heller ingen særskilte insentiv som er rettet inn 
mot mer bruk av norsk ved universitet og høgskoler. Derimot finnes det flere insentiv for økt 
internasjonalisering og økt bruk av engelsk. Det fører til en nedprioritering av arbeidet med 
norsk fagspråk til fordel for oppgaver som institusjonene faktisk blir målt på. Dette er også et 
av de områdene der språkpolitikken er skadelidende fordi den ikke er sektorovergripende, slik
Mål og meining la opp til. Kunnskapsdepartementets vekt på internasjonalisering trumfer 
Kulturdepartementets krav om bruk av norsk språk.  

Utdanningsmønstre og jobbvalg

Vi kan slå fast at bruken av engelsk er økende innenfor høyere utdanning i Norge. Men hva da 
med studentenes jobbperspektiv? I hvilken grad ser norske studenter for seg å jobbe andre 
steder enn i Norge når de er ferdig utdannet?  

Ifølge Kandidatundersøkelsen 2016 rettet mot studenter i bergensregionen er internasjonale
karrieremuligheter for de fleste et lite viktig kriterium for jobbvalg: 33 prosent ser på det som
svært lite viktig, 27 prosent som nokså lite viktig og kun 7 prosent som svært viktig.56 Norges 
handelshøyskoles (NHH) arbeidsmarkedsundersøkelse fra 2017 viser da også at knapt 5
prosent av NHH-kandidatene ender opp med å arbeide utenlands, samtidig som 93 prosent av
studentene oppgir å ha fått arbeid på det geografiske stedet de ønsket. 57 Det betyr at det 
overveldende flertallet velger å arbeide i Norge. Det betyr også at disse studentene etter all 
sannsynlighet vil trenge norsk fagspråkskompetanse i arbeidslivet.  

54 St.meld. nr. 14 (2008–2009) 
55 Kunnskapsdepartementet (2005) 
56 Høgestøl og Dahle (2016) 
57 NHH (2018) 



19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Rapport fra Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk

27 

Arbeidsmarkedets behov 

Hva så med arbeidsmarkedets og 
arbeidsgivernes behov? Her blir det tydelig 
at mens utdanningspolitikken for universitet 
og høgskoler har gått i retning mer 
internasjonalisering og mer engelsk, 
etterspør arbeidsgivere på sin side 
masterkandidater med høy kompetanse i 
norsk.58 Dette viser også NHOs 
kompetansebarometer 2018: På spørsmål om
hvor stor betydning språkkompetanse har for 
bedriften, trer norskkunnskaper fram som 
den viktigste kompetansen.59 Kompetanse i 
muntlig kommunikasjon på norsk er viktig 
for 82 prosent av bedriftene, men også 
skriftlig formidlingsevne på norsk skårer 
veldig høyt: 78 prosent av bedriftene sier 
dette er av stor betydning eller av en viss 
betydning. Ca. 50 prosent svarer at 
fremmedspråk er viktig, og da først og 
fremst engelsk, men også tysk trer fram som
et viktig fremmedspråk med 13 prosent.
Flere andre europeiske språk får også en 
betydelig skår, som polsk, spansk og fransk.  

Det fagspråklige kretsløpet 

Kunnskap hører ikke hjemme i bare én sektor, men blir forvaltet og brukt i store deler av
samfunnet. Fagspråket følger kunnskapen. Blir ikke fagspråket videreutviklet i ett ledd, kan 
det få konsekvenser i resten av det fagspråklige kretsløpet. Et slikt brudd i kretsløpet kan skje 
ved språkbytte fra norsk til engelsk i en av samfunnssektorene. I denne sammenhengen er 
universitets- og høgskolesektoren særlig viktig. Her lærer studenter seg faget gjennom 
fagspråket, og de tar det med seg videre i arbeidslivet. Dessuten gir forskning opphav til ny 
kunnskap og dermed nye fagbegrep. Dersom undervisning og forskning innen et fagområde 
eller en disiplin skjer på engelsk i stedet for på norsk, blir det derfor vanskelig å vedlikeholde 
norsk fagspråk på det fagområdet i de andre samfunnssektorene.  

58 Schwach og Elken (2018) 
59 Rørstad et al. (2018) 

Nederlandsk eller engelsk – ja takk, begge 
deler!  
Engelskkompetansen i den nederlandske
befolkningen er den høyeste i hele EU, og 
engelsk er de facto i ferd med å bli et 
andrespråk i Nederland. I lys av denne 
utviklingen har Universiteit van Amsterdam tatt
et bevisst valg om å være et tospråklig 
universitet, noe som gjenspeiles i 
internasjonaliseringsstrategien deres. Den slår 
fast at «språkkompetanse i både nederlandsk og 
engelsk på akademisk nivå anses som en 
nøkkelkompetanse for at studentene skal kunne 
integreres og delta i samfunn og arbeidsliv». 
Dette utdypes ytterligere i underpunkter i 
strategien og gjennomføres i hele institusjonen.
Universiteit van Amsterdam har mer enn 
30 000 studenter og er et av de to store 
universitetene i Amsterdam.  

University of Amsterdam (2017) og European Commission 
(2012)  
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Språkpolitisk tornerosesøvn  

Kunnskapsdepartementet har slått fast at ansvaret for norsk fagspråk innebærer at norske 
universitet og høgskoler må utforme egne lokale språkstrategier. Språkstrategiene skal bygge 
på den språkpolitiske plattformen vedtatt av Universitets- og høgskolerådet, der prinsippet om 
parallellspråklighet står sentralt.60 Kort oppsummert handler dette prinsippet om å finne en 
balanse mellom norsk som nasjonalt fagspråk og engelsk som internasjonalt fagspråk.  

En kartlegging gjennomført av Språkrådet våren 2018 viser at 14 av 20 institusjoner har en 
slik språkstrategi, i tråd med Universitets- og høgskolerådets plattform.61 Men kartleggingen 
viser likevel at det finnes få tegn på at institusjonene gjør et aktivt arbeid for å røkte det 
norske fagspråket. Igjen blir det tydelig at oppgaver som ikke måles eller rapporteres, blir 
nedprioritert.  

                                                           
60 UHR (2011) 
61 Dette tallet inkluderer ikke Samisk høgskole.  
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Utredninger, f.eks. NOU 
Lover og regelverk 
Termbaser og fagordbøker 

 

Tidsskrift 
Kronikker 

 

Læremiddel 
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Mer engelsk på de fleste områder  

Enkelt oppsummert blir norsk brukt i stadig mindre grad i høyere utdanning i Norge. 
Forskjellen i norskandelen mellom ulike fag er riktignok stor: Mens norsk knapt brukes i 
vitenskapelige publikasjoner innen realfag og teknologi, var andelen rundt 30 prosent i 
humaniora og i underkant av 25 prosent i samfunnsvitenskapelige fag per 2017. Også på disse 
områdene er norsk likevel mindre brukt enn tidligere, og det har vært en markant nedgang 
siden 2011.62 På doktorgradsnivå er 90,8 prosent av avhandlingene skrevet på engelsk og 8,5 
prosent på norsk (7,7 prosent bokmål og 0,9 prosent nynorsk), romanske språk utgjør 0,4 
prosent og andre språk 0,3 prosent.63 Når det gjelder pensum, er det store variasjoner mellom 
fagene, men norsk brukes i stor grad i de fleste fag.64  

Det er viktig å påpeke at når vi snakker om norsk i denne sammenhengen, er det i realiteten 
først og fremst bokmål som blir brukt. For eksempel blir bare 2 prosent av norske 
masteroppgaver skrevet på nynorsk. Det tilsvarende tallet for bokmål er 54 prosent. Nynorsk 
er altså i en svært utsatt, for ikke å si marginalisert posisjon i norsk høyere utdanning i dag.  

Det er flere andre indikatorer på at posisjonen til engelsk i akademia blir styrket på bekostning 
av norsk:  

• Tallet på masteroppgaver skrevet på norsk har gått kraftig ned de siste tjue åra, til 
fordel for oppgaver skrevet på engelsk.65  

• Det samlete studietilbudet på engelsk øker. 66 
• Stadig mer av undervisningen skjer på engelsk, spesielt på masternivå.  
• Engelsk vinner terreng også i læremiddel og pensum.67  

                                                           
62 Forskningsrådet (2018) 
63 NIFU (2018)  
64 Gregersen (2014) 
65 Norskandelen har gått ned fra 83 prosent i 1986 til 56 prosent i 2016, mens engelskandelen har gått opp fra 9 
prosent i 1986 til 43 prosent i 2016 (Schwach og Elken 2018).  
66 Engelskandelen har gått opp fra 8,9 prosent i 2007 til 19,6 prosent i 2016 (Schwach og Elken 2018: 18).  
67 Språkrådet (2017)  

Veiviser for gode språkvalg  

For å hjelpe institusjonene med å finne en språklig balansegang mellom engelsk og norsk har 
Språkrådet i samarbeid med Norges handelshøyskole og med utgangspunkt i rapportene fra 
Nordisk gruppe for parallellspråklighet utarbeidet en mønsterpraksis for parallellspråkbruk i 
høyere utdanning. Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren gir konkrete råd 
om valg av språk både i undervisning, forskning, formidling og i administrativt arbeid og også 
tips om og eksempler på hvordan disse kan gjennomføres.  

Høgskolen på Vestlandet er den første institusjonen i sektoren som har etablert språkstrategiske 
retningslinjer som følger anbefalingene i veiviseren. Veiviseren er et verktøy som bør tas i bruk 
i sektoren, helst i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet for å sikre en koordinering ved 
flere institusjoner.  
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Språklig kvalitet i høyere utdanning?  

Samtidig som bruken av engelsk i norsk akademia øker kraftig, vet vi lite om hva slags 
engelsk som blir brukt. Vi har tydelig inntrykk av at de fleste institusjonene mangler 
systematisk opplæring i engelsk fagspråk, både for ansatte og studenter. Samtidig 
nedprioriteres det norske fagspråket. I verste fall kan dette føre til en situasjon der studentene 
ikke har et fullgodt og fungerende fagspråk på verken engelsk eller norsk.  

Også på andre områder er det grunn til å stille spørsmål ved den språklige kvalitetssikringen i 
høyere utdanning. Hvert år er det flere titalls studenter som ønsker nynorsk eksamen, som 
ikke får oppfylt sine språklige rettigheter. En undersøkelse av eksamener ved Universitetet i 
Oslo viste også at oppgavene på nynorsk inneholdt mange språklige feil, og at det ikke fantes 
et system for å kvalitetssikre språket i eksamensoppgaver på nynorsk.68  

Norge mangler et forskningsmiljø som arbeider systematisk med å skaffe fram kunnskap 
om forholdet mellom internasjonalisering og språkbruk i høyere utdanning. Til 
sammenlikning skjer slik forskning i Danmark blant annet i regi av Center for 
Internationalisering og Parallelsproglighed ved Københavns Universitet (CIP). Et 
tilsvarende fagmiljø i Norge vil være viktig for å få mer kunnskap om hva som skjer med 
språkutviklingen etter hvert som internasjonaliseringen i sektoren tar form. Et slikt fagmiljø 
kan også bidra til økt oppmerksomhet rundt språklig kvalitet både på norsk (bokmål og 
nynorsk) og engelsk.  

 
Utvalget anbefaler  

• at det må utvikles overordnete, effektive insentiv og ressurser for å støtte opp under 
bruken av norsk fagspråk i UH-sektoren  

• at institusjonene må måles på i hvilken grad de oppfyller det lovfestete ansvaret for 
vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk  

• at institusjonene må definere hvilken språkkompetanse studentene trenger på norsk og 
engelsk, både ut fra behovet i studiene, men også ut fra samfunnets behov  

 

 

  

                                                           
68 Thingnes (2015) 
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Vedlegg 3: Tallmateriale fra NHH, utviklingstrender 
 

Figur A1: Studiepoengproduksjon for alle masterkurs (MØA og MRR) fordelt på norsk og 
engelsk i årene 2008-2017.69 

 

 

Figur A2: Studiepoengproduksjon for studenter i det nasjonale opptaket til MØA fordelt på 
norsk og engelsk i årene 2007-2018.70 

 

  

                                                           
69 2007 og 2018 er ikke tatt med fordi vi kun har data for halve året. 
70 Studiepoengproduksjon av masterstudenter som ikke er utvekslingsstudenter, internasjonale gradsstudenter 
eller MRR-studenter. Merk at 2007 kun inneholder kurs fra høstsemesteret og 2018 kun inneholder kurs fra 
vårsemesteret. 
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Tabell A1: Andelen av kurs på norsk og engelsk per profil for studieåret 2017/2018 

Profilkode Andel engelsk Andel norsk 
BAN 100 % 0 % 
BUS 57 % 43 % 
ECN 79 % 21 % 
ECO 74 % 26 % 
ENE 100 % 0 % 
FIE 76 % 24 % 
INB 100 % 0 % 
MBM 79 % 21 % 
NBD 100 % 0 % 
STR 61 % 39 % 
Totalt 75 % 25 % 
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Vedlegg 4: NHHs språkpolitiske retningslinjer fra 2010 

NHH skal tilstrebe god språklig kvalitet i all kommunikasjon, uansett språk. 

Overordnede språkpolitiske retningslinjer 

1. Norsk er hovedspråket ved NHH. Norsk omfatter både bokmål og nynorsk.

2. NHH har et nasjonalt ansvar når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av norsk som
fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagområdene. NHHs termbase for norsk-
engelsk terminologi skal videreutvikles og utvides til en nasjonal termbase for økonomisk-
administrative fag.  

3. NHH skal tilstrebe god språklig kvalitet i all kommunikasjon, uansett språk.

4. Kommunikasjonen bør skje på det språket som er mest formålstjenelig for de mottakerne
kommunikasjonen retter seg mot. 

5. NHH skal praktisere parallellspråklighet, der dette er hensiktsmessig.

Utdanning 

6. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs bachelorprogram. Obligatorisk
undervisning skal som hovedregel gis på norsk. 

7. Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs masterstudium i
økonomi og administrasjon. Det skal være et bredt norskspråklig kurstilbud på de profilene 
som har både norskspråklige og engelskspråklige kurs. 

Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i regnskap og revisjon.
Hoveddelen av undervisningen skal være på norsk, men engelsk kan brukes når faglige 
hensyn tilsier det.  

8. Engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs ph.d.-program.

9. NHH skal praktisere parallellspråklighet i kommunikasjon med studentene, der dette er
hensiktsmessig. Informasjon om studieprogrammene samt kurs- og profiltitler skal ha en 
parallellspråklig presentasjon. Undervisningsspråket skal gå klart fram av kursbeskrivelsen. 

10. Det skal legges til rette for utarbeiding av termlister (norsk-engelsk) for de mest sentrale
begrepene i alle økonomisk-administrative fagområder ved NHH. Termlister som utarbeides 
skal inngå i NHHs termbase.  

Forskning og formidling  

11. Valg av publiseringsspråk må være bestemt av hvem forskningen retter seg mot.

12. For at NHH skal oppfylle sitt samfunnsansvar for formidling av forskningsbasert
kunnskap til allmennheten, bør forskningsresultater også presenteres på norsk. 

13. Forskning ved NHH presenteres både på norsk og engelsk på høyskolens nettsider.

14. Det skal skrives et sammendrag på norsk og engelsk av alle ph.d.-avhandlinger.
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15. Det bør skrives et kortfattet sammendrag (inkludert stikkord) av forskningsartikler og 
annet arbeid som registreres i ForskDok, på både norsk og engelsk. 

Administrasjonsspråk   

16. Norsk er det primære administrative språket ved NHH.  

17. NHH skal praktisere parallellspråklighet der dette er hensiktsmessig, slik at alle ansatte og 
studenter sikres relevant informasjon på et språk de forstår. 

18. Fast ansatte ved NHH bør beherske både norsk og engelsk.  

Kvalitet i språket  

19. For å sikre god språklig kvalitet i all kommunikasjon, skal NHH ha et tilbud om språklig 
kompetanseheving til alle ansatte, inkludert tilbud om: 

• relevant språkopplæring – både i norsk og engelsk 

• kurs i akademisk skriving 

• kurs i forskningsformidling, inkludert kurs i kronikkskriving og mediekurs 

• språkvask og kvalitetssikring av artikler, sammendrag av innlegg etc.  
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Vedlegg 5: Pensumlitteratur i obligatoriske kurs i Bachelorstudiet i økonomi og
administrasjon (BØA; fra emnebeskrivelsene H18)71 

Fag Norsk Engelsk 

IKE1 Introduksjonskurs i etikk X 

RET1 Rettslære for økonomer X 

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi X 

BED2 Finansregnskap X 

BED3 Investering og finans (X) X 

BED4 Bedriftsøkonomiske beslutninger X 

BED5 Økonomisystemer og -styring X 

SOL1 Psykologi og ledelse X 

SOL2 Markedsføring X 

SOL3 Organisasjonsteori X 

SOL4 Strategisk ledelse X 

SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi X 

SAM2 Mikroøkonomi X 

SAM3 Makroøkonomi (X) X 

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori X X 

MET1 Matematikk for økonomer X 

MET2 Statistikk for økonomer X 

MET3 Databehandling for økonomer X X 

MET4 Empiriske metoder X 

71 Et kryss i parentes angir at det er et lite innslag av litteratur på angjeldende språk. 
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Vedlegg 6: Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer, med kommentarer 
 

De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å virkeliggjøre 
NHHs strategi og målsetting om å være “en drivkraft for 
bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling”, samt å være “en 
ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og 
formidling av kunnskap og kompetanse”. “NHH skal ha en tydelig 
språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske 
samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale 
ambisjoner”. (Strategi 2018-2021) 

 
 
 
 
 
 

Generelt Kommentarer  
1. NHH skal ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon. 

Kommunikasjonen skal være mottakerorientert. 
 

2. Norsk og engelsk er begge viktige språk ved NHH.  

3. NHHs bruk av målformer skal være i tråd med kravene i 
Mållova. Ansatte og studenter som har nynorsk som 
hovedmål, oppfordres til å bruke denne målformen. 

Mållova, se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-04-11-5 

 

4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er 
hensiktsmessig. 

Se rapportens kapittel 1 for vår definisjon av parallellspråklighet 

5. 

 

 

Fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig 
kompetanse i både norsk og engelsk til å kunne 
kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter 
på en tilfredsstillende måte. 

i. Fast ansatte som ikke kan norsk eller et 
annet skandinavisk språk ved ansettelse, 
skal beherske norsk tilsvarende norsk 
språkprøve på mellomnivået B1 innen tre år 
etter fast ansettelse.  

Uthaug støtter hovedpunktet, men ikke underpunktet i 
punkt 5. 

 

 

 

For nivåbeskrivelser, se 
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_felles_europeiske_rammeverket_for_spr%C3%A5k 
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Doppelhofer og Mjøs støtter ikke punkt 5, verken hoved- 
eller underpunkt. 

6. NHH skal ha tilbud til alle ansatte om relevant språklig 
kompetanseheving. 

Dette punktet innebærer ikke nødvendigvis at NHH selv skal ha slike tilbud, men at 
ansatte etter søknad skal kunne få tilbud om relevant opplæring i Norge eller andre 
steder. 

7. NHH skal aktivt forvalte sitt lovpålagte ansvar for å 
vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innenfor de 
økonomisk-administrative fagområdene.  

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) sier at 
“Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk 
fagspråk” (2009, §1-7). 

   

Utdanning 
8. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs 

bachelorstudium.  
i. Undervisningen i obligatoriske kurs skal 

som hovedregel være på norsk.  
ii. Pensumlitteraturen i de obligatoriske 

kursene skal være på norsk dersom det 
finnes gode norske lærebøker. Når 
pensumlitteraturen i disse kursene er på 
engelsk, bør kursbeskrivelsen oppgi 
supplerende faglitteratur på norsk. 

Anbefaling fra UHR (rapport 2006, s. 11): “Dei skandinaviske språka norsk, svensk og 
dansk bør vere rekna som likeverdige som undervisningsspråk”.  De fleste UH-
institusjonene sidestiller norsk, dansk og svensk som undervisningsspråk. 
 
 
 
Som det framgår av vedlegg 4, er status for pensumlitteraturen i BØA at de fleste 
obligatoriske kursene bruker norsk pensum.  H2018 var det 6 av 19 obligatoriske kurs 
som bare hadde engelskspråklig pensum. 
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9a. Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i 
NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon.  

i. Alle profiler skal kunne tas på engelsk. 
ii. Det er et mål at verken det engelskspråklige 

eller det norskspråklige kurstilbudet skal stå 
for mindre enn 1/3 av 
studiepoengproduksjonen. 

iii. Kurs med mange studenter bør gis både i
norsk og engelsk versjon dersom de 
dubleres. 

Flertallet i arbeidsgruppen, Dahl, Gunnerud, Kamsvåg 
og Møen, støtter denne versjonen av punkt 9. 

I 2016/2017 var andelen av studiepoeng avlagt av studenter i nasjonalt opptak i 
norskspråklige kurs 31 prosent. Dagens situasjon er altså at vi for norsk befinner oss 
omtrent på det nivået som er antydet som måltallet. Se kapittel 3, figur 1 og tabell 1. 

9b. Engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs 
masterstudium i økonomi og administrasjon. Faglige og 
pedagogiske hensyn styrer valg av språk.   

Mindretallet i arbeidsgruppen, Doppelhofer,  Mjøs og 
Uthaug, støtter denne versjonen av punkt 9. 

10. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs 
masterstudium i regnskap og revisjon. 

11. Engelsk er undervisningsspråket i NHHs ph.d.-program.

12. Informasjon om studieprogrammene skal finnes både på
norsk og engelsk. 

Dette innebærer ikke at informasjonen nødvendigvis må ha samme omfang på begge 
språk; jfr. parallellspråkprinsippet slik det er definert i rapportens kapittel 1.  

13. Undervisningsspråket i det enkelte kurs skal gå klart fram av 
kursbeskrivelsen. 

14. Eksamensoppgaver skal gis på det språket kurset undervises 
på hvis ikke annet er angitt i kursbeskrivelsen. 

i. Studentene kan velge om de vil besvare 
eksamensoppgaver på et skandinavisk språk 
eller på engelsk dersom ikke annet fremgår 
av kursbeskrivelsen. 
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15. NHH skal sikre at norske og engelske termer for de sentrale 
begrepene i de obligatoriske kursene i bachelorstudiet gjøres 
tilgjengelig i en nasjonal termportal. 

 

16. NHH skal ha tilbud om opplæring i 
kommunikasjonsprinsipper og akademisk skriving for å 
sikre utvikling av språk-, tekst- og sjangerkompetanse i alle 
studieprogram.  

Opplæringen kan være i form av egne kurs, del av andre kurs eller digitale ressurser. 

 

17. NHH skal tilby utenlandske studenter kurs i norsk språk, 
kultur og samfunn. 

 

   

Forskning og formidling 
18. Vitenskapelige arbeider skal normalt publiseres på engelsk. 

Forskning av særlig interesse for et norskspråklig publikum 
bør også publiseres på norsk.  

i. NHH skal bidra til å opprettholde 
norskspråklige, vitenskapelige tidsskrifter 
innenfor det økonomisk-administrative 
fagområdet.  

NHH har et strategisk fokus på internasjonal publisering. Samtidig ser arbeidsgruppen 
verdien av å publisere forskning som er særlig relevant for et norsk publikum på norsk. 
NHHs alumni og offentlige myndigheter er viktige mottakergrupper i denne 
sammenheng. Underpunktet er også i tråd med anbefalingene fra Språkrådets 
framtidsutvalg (se vedlegg 2) 

19. NHH skal formidle forskningsbasert kunnskap til samfunn, 
næringsliv og forvaltning både på norsk og engelsk.  

i. NHHs samfunnsansvar innebærer at 
hovedtyngden av formidlingen er rettet mot 
et norskspråklig publikum. Formidling til et 
norskspråklig publikum skal normalt foregå 
på norsk.   

 

20. NHH skal ha tilbud om opplæring i forskningsformidling på 
norsk og engelsk.  

 

21. Et populærvitenskapelig sammendrag av alle ph.d.-
avhandlinger skal publiseres både på norsk og engelsk. 
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22. NHH skal ha tilbud om språklig kvalitetssikring av 
forsknings- og formidlingsarbeider. 

 

   

Administrasjon og informasjon 
23. Norsk er administrasjonsspråket ved NHH.  

i. Underliggende organisatoriske enheter kan 
velge engelsk etter godkjenning fra styret.  

 

24. NHH skal sikre at alle ansatte og studenter får relevant 
informasjon på et språk de forstår. 

 

25. I ekstern skriftlig kommunikasjon og offisielle dokumenter 
på engelsk skal NHH bruke britisk engelsk.  

 

   

Implementering og forvaltning 

26. Implementering og forvaltning av de språkpolitiske 
retningslinjene skal være forankret i institusjonens ledelse 
på alle nivå. 

 

27. Ansvaret for å etablere en praksis som sikrer at 
retningslinjene blir fulgt, følger vedtatte ansvarslinjer i 
organisasjonen.  

i. Utforming av handlingsplaner og 
rapportering om utvikling er del av dette 
ansvaret. 
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Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer 

De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å virkeliggjøre NHHs strategi og målsetting om å 

være “en drivkraft for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling”, samt å være “en ledende

internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse”.

“NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske 

samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner”.  

(Strategi 2018-2021) 

Generelt 

1. NHH skal ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon. Kommunikasjonen skal være

mottakerorientert.

2. Norsk og engelsk er begge viktige språk ved NHH.

3. NHHs bruk av målformer skal være i tråd med kravene i Mållova. Ansatte og

studenter som har nynorsk som hovedmål, oppfordres til å bruke denne målformen.

4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er hensiktsmessig.

5. Fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk og

engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en

tilfredsstillende måte.

₋ Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk ved

ansettelse, skal beherske norsk tilsvarende norsk språkprøve på

mellomnivået B1 innen tre år etter fast ansettelse.  

Uthaug støtter hovedpunktet, men ikke underpunktet i punkt 5. 

Doppelhofer og Mjøs støtter ikke punkt 5, verken hoved- eller underpunkt. 

6. NHH skal ha tilbud til alle ansatte om relevant språklig kompetanseheving.

7. NHH skal aktivt forvalte sitt lovpålagte ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle

norsk fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagområdene.

Utdanning 

8. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs bachelorstudium.

₋ Undervisningen i obligatoriske kurs skal som hovedregel være på

norsk.  

₋ Pensumlitteraturen i de obligatoriske kursene skal være på norsk

dersom det finnes gode norske lærebøker. Når pensumlitteraturen i

disse kursene er på engelsk, bør kursbeskrivelsen oppgi supplerende

faglitteratur på norsk. 

9a. Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs masterstudium i

økonomi og administrasjon. 

₋ Alle profiler skal kunne tas på engelsk. 

₋ Det er et mål at verken det engelskspråklige eller det norskspråklige 

kurstilbudet skal stå for mindre enn 1/3 av studiepoengproduksjonen. 

₋ Kurs med mange studenter bør gis både i norsk og engelsk versjon 

dersom de dubleres. 

Flertallet i arbeidsgruppen, Dahl, Gunnerud, Kamsvåg og Møen, støtter denne

versjonen av punkt 9. 

Vedlegg 2
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9b. Engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i økonomi og 

administrasjon. Faglige og pedagogiske hensyn styrer valg av språk.   

Mindretallet i arbeidsgruppen, Doppelhofer, Mjøs og Uthaug, støtter denne 

versjonen av punkt 9. 

10. Norsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i regnskap og 

revisjon. 

11. Engelsk er undervisningsspråket i NHHs ph.d.-program. 

12. Informasjon om studieprogrammene skal finnes både på norsk og engelsk.  

13 Undervisningsspråket i det enkelte kurs skal gå klart fram av kursbeskrivelsen. 

14. Eksamensoppgaver skal gis på det språket kurset undervises på hvis ikke annet er 

angitt i kursbeskrivelsen. 

₋ Studentene kan velge om de vil besvare eksamensoppgaver på et 

skandinavisk språk eller på engelsk dersom ikke annet fremgår av 

kursbeskrivelsen. 

15. NHH skal sikre at norske og engelske termer for de sentrale begrepene i de 

obligatoriske kursene i bachelorstudiet gjøres tilgjengelig i en nasjonal termportal. 

16. NHH skal ha tilbud om opplæring i kommunikasjonsprinsipper og akademisk 

skriving for å sikre utvikling av språk-, tekst- og sjangerkompetanse i alle 

studieprogram.  

17. NHH skal tilby utenlandske studenter kurs i norsk språk, kultur og samfunn. 

  

Forskning og formidling 

18. Vitenskapelige arbeider skal normalt publiseres på engelsk. Forskning av særlig 

interesse for et norskspråklig publikum bør også publiseres på norsk.  

₋ NHH skal bidra til å opprettholde norskspråklige, vitenskapelige 

tidsskrifter innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.  

19. NHH skal formidle forskningsbasert kunnskap til samfunn, næringsliv og forvaltning 

både på norsk og engelsk.  

₋ NHHs samfunnsansvar innebærer at hovedtyngden av formidlingen er 

rettet mot et norskspråklig publikum. Formidling til et norskspråklig 

publikum skal normalt foregå på norsk.   

20. NHH skal ha tilbud om opplæring i forskningsformidling på norsk og engelsk.  

21. Et populærvitenskapelig sammendrag av alle ph.d.-avhandlinger skal publiseres både 

på norsk og engelsk. 

22. NHH skal ha tilbud om språklig kvalitetssikring av forsknings- og 

formidlingsarbeider. 
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Administrasjon og informasjon 

23. Norsk er administrasjonsspråket ved NHH.

₋ Underliggende organisatoriske enheter kan velge engelsk etter

godkjenning fra styret.

24. NHH skal sikre at alle ansatte og studenter får relevant informasjon på et språk de

forstår.

25. I ekstern skriftlig kommunikasjon og offisielle dokumenter på engelsk skal NHH

bruke britisk engelsk. 

Implementering og forvaltning 

26. Implementering og forvaltning av de språkpolitiske retningslinjene skal være

forankret i institusjonens ledelse på alle nivå.

27. Ansvaret for å etablere en praksis som sikrer at retningslinjene blir fulgt, følger

vedtatte ansvarslinjer i organisasjonen. 

₋ Utforming av handlingsplaner og rapportering om utvikling er del av

dette ansvaret. 
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Høringssvar: Språkpolitiske retningslinjer NHH 

Institutt for samfunnsøkonomi har behandlet saken i instituttets arbeidsutvalg og mottatt

tilbakemeldinger fra instituttets ansatte etter en intern høringsrunde.  

Innledningsvis vil vi bemerke at det er viktig at fagstab ved NHH tilegner seg tilstrekkelig 

kompetanse i norsk for å bli integrert i det norske samfunnet. Norskkunnskap gjøre det lettere å holde 

på talenter ved NHH, samt å sikre at fagstaben har tilstrekkelig oversikt over norske forhold.

Deltagelse i den norske samfunnsdebatten er viktig for omdømmet til NHH. Kunnskap om norske 

forhold og talentfulle forskere vil også gjøre våre studieprogram mer attraktive.  

Instituttet har følgende kommentarer til innretningen av de foreslåtte språkpolitiske retningslinjene:

1. Rekrutteringspolitikk: Instituttet har som mål å rekruttere høyt kompetente forskere og ofte

(men ikke alltid) er de beste kandidatene utenlandske. Vi synes det bør være tilstrekkelig at

norskkunnskaper sikres på faggruppenivå i stedet for på individnivå. Faggruppene og

instituttene bør ha et ansvar for å påse tilstrekkelig norsk blant sine medlemmer til å ivareta

undervisning på norsk samt å sikre utvikling av et norsk fagspråk. Dersom en faggruppe har

for få medlemmer som mestrer norsk, vil språkkunnskap bli viktig ved nyansettelser. Ved å ta

utgangspunkt i faggrupper vil det være rom for en mer smidig implementering av

retningslinjene enn ved individuelle krav.

2. Positive versus negative virkemidler: Kompetanseheving i norsk kan bedre fremmes

igjennom positive virkemidler (tilbud om kostnadsfrie og tilpassede kurs og lignende) fremfor

negative virkemidler (minimumskrav som må oppfylles for å hindre negative reaksjon). I

tillegg er det viktig med et mildt press i form av en forventning om at fast ansatte skal bidra til

den offentlige norske debatten eller på annet vis delta i det norske samfunnet utenfor NHH.

Ellinor Ryssevik 

Bergen, 26.02.2019 

Vedlegg 3
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Vennlig hilsen, 

 

På vegne av Institutt for samfunnsøkonomi 

Eirik Gaard Kristiansen 

Instituttleder 
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27 February 2019 

Hearing on the proposal for new language guidelines at NHH: Response from the Department of 

Finance 

As language is important for NHH and the school’s strategy, we appreciate that the rectorate has 

invited to a broad discussion on the issue. A working group has considered the language policy. The

mandate of the working group is that “NHH shall pursue a language policy that effectively balances

NHH’s social mission in Norway with its international ambitions”. The working group’s report is solid 

and thorough on the former (NHH’s social mission in Norway) but fails to discuss the latter (its 

international ambitions), except in the minority’s dissent. 

In the department’s response below, we will primarily focus on the “Proposal for new language

guidelines”. We agree with the minority’s opinion on guidelines 5 and 9. We want to emphasize the

minority’s view that NHH has institutional responsibility for Norwegian professional language, but 

this is not an individual responsibility for every faculty member. 

Regarding guideline 5: Requirement to learn Norwegian 

The Department of Finance is strongly against guideline 5. A mandatory Norwegian language

requirement is not compatible with NHH’s ambition to be a leading international business school. If

NHH requires tenured faculty to learn Norwegian within three years, it will become extremely 

difficult to recruit scholars of the same caliber that NHH otherwise could recruit. A Norwegian 

language requirement would be a serious obstacle for recruiting top candidates internationally—

especially for departments and research centers recruiting faculty at the international job markets.

None of NHH’s closest Nordic competitors (SSE, CBS, Aalto, Hanken, and BI) and none of the closest 

(research-oriented) peer business schools in Europe (Tilburg, Rotterdam, Bocconi, Nova, and others)

has a similar requirement. A local language requirement will make it even more difficult than today

for NHH to attract strong scholars in competition with these schools. If NHH cannot recruit faculty of 

the same research quality as our closest competitors, the school risks over time to fall on the FT 

ranking relative to our competitors. As the educational market is increasingly international, this will 

likely have negative implications for NHH’s ability to attract the best national and international 

students in the long run. 

One reason why a Norwegian language requirement (or an explicit expectation of learning 

Norwegian) will deter the best and most ambitious scholars is the signal it implicitly sends:

communicating in Norwegian is more important than recruiting top international faculty. Hence, the

international faculty at NHH, and candidates we would like to recruit, may credibly doubt NHH’s

willingness and ability to become an international leading business school. It will become harder—if

not impossible—to recruit star researchers (both Norwegian and non-Norwegian) because they are

unlikely to be willing to build strong research groups under a Norwegian language requirement. We

also risk losing our best faculty to other business schools and universities—see, e.g., the recent 

survey produced by Malin Arve and Dirk Schindler.  

The finance department puts a lot of time and effort into recruiting the best possible scholars. We 

use the number one academic job market in finance (the American Finance Association’s annual 

conference) to recruit junior professors. This has been a successful strategy – the finance faculty at 

NHH is currently stronger than ever before (ranked #13 in Europe by the number of publications in 

the top three finance journals in 2016-2018). However, the AFA job market is very competitive. A 

Vedlegg 4
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Norwegian language requirement will make it impossible for us to recruit candidates of the same 

quality as the current level. On the other hand, a large constituency of English-speaking faculty 

makes NHH a more attractive place to work for international scholars. 

 

Regarding guideline 6: Opportunity to upgrade relevant language skills 

The department supports that NHH should offer internationally recruited faculty Norwegian 

language classes. We propose a Norwegian-language offering at NHH aimed specifically at the 

faculty. Most international faculty who remain in Norway for a longer period wants to speak and 

understand some Norwegian. Many of the international faculty members in the finance department 

have taken Norwegian classes and can communicate in Norwegian. Based on our experience, we 

think that using a carrot (offering Norwegian language classes) will result in as good Norwegian 

language knowledge as using a stick (imposing a Norwegian language test), but without the negative 

implications of guideline 5.  

 

Regarding guideline 8: Primary teaching language in NHH’s bachelor program 

The department supports NHH’s desire to have a Norwegian language bachelor’s program. However, 

this requires a systematic use of the Norwegian language in the mandatory bachelor’s courses. 

Today, the common use of English terms in lecture notes and exams, combined with the use of 

English course books, transfer the problem of lacking knowledge of business terms in Norwegian into 

the master’s program, where it does not belong. To rectify this problem, we think NHH should go 

further than proposed in the report and require the development of high quality written material, 

which translates and briefly explains common English terms, together with an exploration of suitable 

Norwegian terms. We propose the use of a textbook in Norwegian in at least one bachelor course in 

each subject matter. For example, in finance, the book “Finans” by Bøhren, Michalsen and Norli, 

would be an excellent choice for the required bachelor’s course in finance. The Department of 

Finance considers the requirement of master’s courses in Norwegian (except in accounting and 

auditing/MRR) to be an inappropriate measure following a failure to use the Norwegian language at 

the bachelor’s level to a sufficient degree. 

 

Regarding guideline 9:  Primary teaching language in NHH’s MSc program in Economics and 

Business Administration (MScEBA/MØA) 

The department supports the minority’s view, 9b: English should be the primary teaching language in 

the master program. While supporting the minority’s arguments, we would like to go further and 

argue that English should be the only teaching language in MScEBA for the following reasons:  

 A majority of master students choose to work in Norwegian companies and institutions after 

completing their education. However, most employers in Norway expect their employees to 

be able to work in English as well as in Norwegian. While the use of Norwegian professional 

language should be ensured in the bachelor’s program, students should learn to use 

professional English in the master’s program.  

 With an English language master’s program, students will be more attractive for international 

employers. It is important for NHH’s FT ranking that NHH students seek employment also 

internationally. 
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 To attract the best international students, NHH needs to offer master’s programs taught 

entirely in English. The current mixed-language master discriminates against foreign students 

by limiting their course portfolio choice compared to that of Norwegian students. 

 An important factor for NHH’s attractiveness is a good and integrated student environment. 

Duplication of courses in Norwegian and English is an obstacle for integration of national and 

international students. At a minimum, all mandatory courses (in internationally offered 

master specializations) should be taught in English only. Typically, students take the 

mandatory courses in the first semester, when they get to know each other, make friends, 

and create networks. Offering the large courses in both English and Norwegian creates a 

divide between Norwegian and foreign students that NHH says it wants to avoid. 

The department emphasizes delivering high-quality teaching. To ensure that we have a good 

international offering in the finance specialization in MØA, all our courses are taught in English. We 

have not experienced a drop in the students’ demand for finance courses because of the teaching 

language. On average, our international faculty receive very high student evaluations, and several 

have higher evaluations than 4.5 (out of 5). 

 

Regarding guideline 23: The administrative language at NHH 

With many PhD students and faculty members that do not speak Norwegian, relevant information 

from the administration to students and faculty must be in English (or in both English and 

Norwegian). Nevertheless, important information is sometimes not offered in English. The argument 

is often that the administrative language of NHH is Norwegian. If NHH decides to keep Norwegian as 

the administrative language, guideline 23 must not dominate the guidelines 1, 4, and 24. In other 

words, NHH always needs to “use high-quality, recipient-oriented language in all communication” 

(guideline 1), “practice parallel language use where appropriate” (guideline 4), and “ensure that all 

staff and students receive relevant language information in a language they can understand” 

(guideline 24). That is, any relevant information must be provided in English as well. Since English is 

the language that everyone understands, we propose that e-mails start with the English text, and 

then continue with the Norwegian text below. Currently, the Norwegian text is put first. Then non-

Norwegian faculty may not always realize there is an English text below. Also, putting the text in 

English first is a nice gesture to employees that do not speak Norwegian; it makes non-Norwegian 

PhD students and faculty feel more included.    

We propose that the administrative language should be both Norwegian and English. Many 

international faculty members have experience from top-ranked business schools and PhD programs 

and can provide valuable insights to the organization. As long as the communication in NHH’s board 

and committees is in Norwegian only, NHH cannot fully make use of this experience. The only way for 

NHH to fully utilize the asset that foreign faculty constitutes is to let the institution be bilingual. This 

will also make international faculty feel more welcome and mitigates the widespread feeling of being 

“second-tier” citizens. 
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Høringsuttalse språkpolitiske retningslinjer fra SOL

Innledning

Ledergruppen ved SOL støtter rektoratets initiativ til å utforme en språkpolitikk.

Når det gjelder utformingen av en slik politikk, er ledergruppens oppfatning at det er mest
hensiktsmessig å skille mellom kollegaer som kan undervise på skandinavisk og kollegaer som ikke
kan dette. I en språkpolitisk sammenheng er statsborgerskap irrelevant.   

Den historiske utviklingen ved SOL

For 30 år siden hadde «SOL-miljøet» en (1) ansatt som ikke hadde tilstrekkelig skandinaviske
kunnskaper til at det hadde vært naturlig for henne å undervise på annet enn engelsk. Dette var den
utmerkede amerikanske professoren, Joyce Falkenberg, som var pådriveren bak NHHs første
internasjonale mastergrad, MIB. Joyce sin pionerinnsats for NHH på dette feltet var uvurderlig.  Et
bilde av Joyce henger på veggen til SOL som en varig påminnelse om hennes betydning for instituttet
så vel som for skolen.

I dag har SOL fortsatt bare en (1) person i denne kategorien. Dette gjelder den like utmerkede
førsteamanuensis, Tina Saebi. I flere år slett NHH med å levere et obligatorisk CEMS kurs i 
«international stratgegy» som tilfredsstilte CEMS. Siden Tina overtok kurset, har kritikken fra CEMS
blitt erstattet av fremragende evalueringer. Tatt i betraktning den strategiske betydningen av CEMS
medlemskapet for NHH, er det åpenbart hvor verdifull Tina er for skolen.  

I de neste ukene er det mulig at SOL ansetter enda en person i denne kategorien. I så fall har SOL, i
løpet av en periode på 30 år, gått fra 1 til 2 personer som ikke kan levere sin undervisning på 
skandinavisk. Dette er helt udramatisk.  

Kvaliteten på høringsnotatet 

Det er vanskelig å oppfatte høringsnotatet som spesielt godt forankret i rektoratets strategi for
skolen.   

Ved å legge opp til konflikt i høringsnotatet («flertall» mot «mindretall») har høringsnotatet en 
uheldig fremtoning. Hvorfor kunne man ikke heller skissere, på en nøytral måte, ulike alternativer
(med argumenter for og imot) som da kunne drøftes av skolens ulike «stake-holders»? 

Det reageres på at notatets forfattere ikke har brydd seg om å foreta en underveis drøfting med
ledergruppene på de ulike instituttene slik at notatet formidler de instituttspesifikke historiske
utviklingene.   

Vedlegg 5
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Survey-undersøkelse

Samtlige ansatte ved SOL – inklusivt stipendiater – ble spurt i en survey om hva de mener om 
punktene der høringsnotatets utvalg delte seg i «flertall» og «mindretall».  

Skjemaet ble besvart av 16 fra SOLs fagstab/administrasjon: dvs. en svarprosent på ca. 40%. I tillegg
ble skjemaet besvart av 11 PhD studenter: dvs. en svarprosent på ca. 30%.  

Skjemaet bestod av de 4 påstandene i høringsnotatet som medførte at utvalget delte seg i «flertall»
kontra «mindretall» 

Fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk og engelsk til å kunne
kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en tilfredsstillende måte.  

På en skala fra 0-10, var medianen «5» for begge grupper. Dvs. middelsstøtte. 

Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelse, skal beherske norsk
tilsvarende norsk språkprøve på mellomnivået B1 innen tre år etter fast ansettelse.  

På en skala fra 0-10, var medianen «2.5» for fagstab/admin og bare «1» blant PhD studenter.
Med andre ord er det så å si ingen støtte for «flertallets» forslag.

Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs masterstudium i økonomi og
administrasjon.
₋ Alle profiler skal kunne tas på engelsk.
₋ Det er et mål at verken det engelskspråklige eller det norskspråklige kurstilbudet skal stå for mindre
enn 1/3 av studiepoengproduksjonen.
₋ Kurs med mange studenter bør gis både i norsk og engelsk versjon dersom de dubleres.

På en skala fra 0-10, var medianen «3.5» for fagstab/admin og «3,0» for PhD studenter. Med
andre ord får «flertallet» i utvalget lite støtte.

Engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon.
Faglige og pedagogiske hensyn styrer valg av språk.

På en skala fra 0-10, var medianen «6.5» for fagstab/admin og «9,0» for PhD studenter. Med
andre ord er det en del positiv støtte for mindretallets syn.  

En overordnet kommentar er at flertallets syn på disse spørsmålene avvises av SOL uten at 
mindretallets syn får utvetydig støtte. Med andre ord har høringsnotatet ikke bidratt til dannelsen
av ett klart syn på hvilken språkpolitikk som bør gjelde for NHH. Vi vil imidlertid poengtere at det
blant ansatte på SOL er sterk motstand mot å kreve at ansatte som ikke behersker norsk eller et 
annet skandinavisk språk ved ansettelse, skal beherske norsk tilsvarende norsk språkprøve på 
mellomnivå B1 innen tre år etter fast ansettelse.  

Institutt for strategi og ledelse 
25.02.2019
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Til Rektoratet NHH 

v/rektor Øystein Thøgersen 

Språkpolitiske retningslinjer - 

Høringssvar fra styret for Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. 

Vi viser til høring om språkpolitiske retningslinjer NHH, der vi bes om å komme med høringssvar. 

Saken har vært behandlet bredt, med bred informasjon til alle på instituttet, behandling både i 

utvidet ledergruppe og med behandling og vedtak om nedenstående uttalelse i styret ved instituttet. 

Høringssvaret er enstemmig. Som kjent sitter det representanter både fra faste og midlertidige 

ansatte, administrasjon og studenter i instituttstyret. 

Saken er viktig for NHH, og en viktig del av NHH sin strategi. Vi setter pris på at det er gjort så grundig 

arbeid i forkant, og at det er en bred høring. 

Vi har i høringssvaret primært fokusert på selve ‘Forslaget til nye språkpolitiske retningslinjer’ og 

spesielt de områdene der det er dissens i utvalget; punkt 5: krav til språkkompetanse for ansatte,

samt punkt 9 (og 10): språk på masterstudiet.  

Vi er i det store og hele enige i de andre forslagene, med unntak av visse punkter under

‘Administrasjon og informasjon’. 

Ad punkt 5: Krav til språk for ansatte ved NHH og punkt 6: Tilbud om kompetanseheving 

Vi støtter ikke forslagets nåværende punkt 5; 

herunder  om krav å beherske norsk på mellomnivå B1 innen tre år. 

NHH har i sin strategi sagt at vi skal være en ledende internasjonal handelshøyskole. Dette innebærer

at vi må ha en internasjonalt ledende forskerstab og en undervisningsstab som kan konkurrere med

gode internasjonale læresteder. Dette kan ikke oppnås uten et betydelig innslag av gode

internasjonale ansatte hos oss uten norsk/skandinavisk som morsmål - helst i god integrasjon med

flinke norske/skandinaviske krefter.  

Samtidig er Bergen og Norge ikke nødvendigvis førstevalget for internasjonale toppforskere, og 

norske offentlige lønninger er ofte ikke konkurransedyktige i forhold til det andre ledende

handelshøyskoler kan tilby. Vi skal derfor være varsomme med å lage regler og krav som virker 

demotiverende for flinke ikke-norsktalende som vil søke seg til, og bli, på NHH. Et absolutt språkkrav 

mener vi er demotiverende. Etter vår oppfatning er både studenter, næringsliv, journalister og andre

såpass gode i engelsk at kommunikasjon om faglige temaer på engelsk ikke er et stort problem. 

Det er samtidig viktig at ansatte som kommer til NHH uten norskkunnskaper, blir integrert i miljøet 

på NHH og har kontakt med det norske samfunnet. Språk er en slik integrator. Det å lære seg noe 

norsk tidlig mener vi også demonstrerer kommittering til å ønske å være på NHH over en lengre 

periode – noe som er viktig for NHH.  

Vedlegg 6
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Vi har imidlertid mer tro på incentiver og oppfordringer enn påbud og straff som virkemidler. 

Vi mener derfor: 

- NHH skal oppfordre alle fulltidsansatte (stipendiater, midlertidige og faste) som ikke har

norsk/skandinavisk som morsmål å lære seg noe norsk 

- Det må knyttes gode incentiver til at fulltidsansatte faktisk lærer seg noe norsk; 

o Tid som brukes på norsk-kurs inngår i arbeidsplikten som kan pålegges ansatte

o Kostnader til norskkurs dekkes av NHH

o Det bør utbetales bonus når man har gjennomført og bestått språkprøver på visse

nivåer

Detaljer rundt dette må spesifiseres. 

Like viktig er det at fast ansatte med norsk/skandinavisk som morsmål behersker engelsk godt for å

kunne operere i internasjonale miljøer. Dette gjelder så vel administrasjon som fagstab. 

Punktet henger sammen med at vi støtter mindretallets forslag om at engelsk skal være 

hovedspråket på masterstudiet. Det bør derfor kunne stilles krav til tilfredsstillende 

engelskkunnskaper generelt for faste ansatte der det er naturlig.  

Det må likevel fortsatt være tillatt i utlysninger å kunne si at personer som behersker

norsk/skandinavisk språk (i tillegg til engelsk) foretrekkes, dersom det kan påvises særskilt behov for

slik kompetanse.  

Samlet foreslår vi følgende tekst (understrekning er gjort for å tydeliggjøre endringer fra opprinnelig 

forslag): 

5. Fulltidsansatte (midlertidige, faste og stipendiater) ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig

kompetanse i engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en 

tilfredsstillende måte. Unntaksvis kan denne bestemmelsen fravikes. 

Ansatte som ikke kan norsk eller annet skandinavisk språk ved ansettelse, oppfordres til å lære seg 

norsk. 

6. NHH skal tilby (kostnadsfritt) ansatte relevant språklig kompetanseheving i norsk og/eller engelsk

jfr. krav og oppfordring i punkt 5. Relevant språkheving skal kunne inngå i det som er definert som 

arbeidsplikt ved ansettelse. Det etableres incentivsystem som på visse vilkår kan gi bonus for 

gjennomført nødvendig eller oppfordret kompetanseheving. 

Ad punkt 9: Hovedspråk i undervisningen på masterstudium 

Instituttet støtter mindretallets forslag 9b om at engelsk skal være hovedspråket på masterstudiet. 

Faglige og pedagogiske hensyn styrer valg av språk. 

Begrunnelser: 

- Norge er et lite land i en internasjonal verden der det er viktig at studenter behersker både

norsk og engelsk når de skal ut i arbeid. Norsk fagterminologi får studentene ved at norsk er 

hovedspråk i undervisningen på bachelorstudiet. Det er derfor tilsvarende viktig at engelsk er

hovedspråk på masterstudiet. Dersom det er et valgalternativ viser historien ved NHH at 

norske studenter ofte velger norske kurs/ikke velger engelske kurs når det finnes tilsvarende

kurs på norsk. 
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- Det er et positivt signal både til internasjonale studenter og fagstab at vi har engelsk som 

hovedspråk på masterstudiet.  

- Det er viktig for integrering av norske og internasjonal studenter at alle kurs går på engelsk

på masternivå. I dag er det en tendens til at norske studenter velger norske kurs, og 

internasjonale studenter må ta engelske kurs – og at de derfor sjelden treffes og jobber

sammen i studiesammenheng. Dette mener vi er negativt både for nasjonale og 

internasjonale studenter. 

- Det er ressursbesparende å bare tilby kurs på ett språk (hovedsakelig norsk på

bachelorstudiet, og hovedsakelig engelsk på masterstudiet) fremfor å måtte tilby samme

kurs både på norsk og engelsk.  

- I enkelte kurs kan det være fordeler å benytte norsk som undervisningsspråk. Dette gjelder

for eksempel når kursene baseres på materiale som ikke foreligger på engelsk. Vi mener at 

dette behovet dekkes inn av ledd 9b ledd to: «Faglige og pedagogiske hensyn styrer valg av 

språk». Uansett mener vi det er viktig at NHH oppfordrer til og støtter med ressurser at man 

trekker inn norske og nordiske case i undervisningen, selv om kurset undervises på engelsk. 

- Vi får en bedre utnyttelse av fagstaben dersom engelsk er hovedspråket for masterkurs. I dag 

kan det være et problem å få utnyttet den ikke-norsktalende fagstaben fordi de ikke kan 

undervise på norsk, da i hvert fall vårt institutt normalt har færre studenter og lavere 

interesse for våre engelske kurs. 

Vi er enige i punkt 8. at norsk skal være hovedspråk i undervisningen på bachelorstudiet. Vi mener

dog at det er viktig at studentene allerede på dette stadiet også kan få noe erfaring med engelsk. Vi 

synes derfor at krav til pensum er noe for stram, og foreslår følgende modifisering (endringen er

understreket og dels overstrøket her, for å tydeliggjøre endringene): 

8.  –Pensumlitteraturen i de obligatoriske kursene bør være på norsk dersom det finnes gode norske

lærebøker. Når pensumlitteraturen i disse kursene er på engelsk, bør kursbeskrivelsen oppgi 

supplerende faglitteratur på norsk. 

For masterstudium i regnskap og revisjon (MRR) er det foreslått at norsk skal være hovedspråket i 

undervisningen. MRR er i dag designet for å tilfredsstille utdanningskrav for tittelen statsautorisert 

revisor, og da har det vært hensiktsmessig å ha norsk som hovedspråk. Det forventes snart en ny 

revisorlov med nye utdanningskrav og masterstudiet er under stadig utvikling.  Det kan derfor være

naturlig at hovedprinsippet for språk på MRR følger NHHs språkpolitikk, men med mulighet for

tilpasninger der det er hensiktsmessig i forhold til utdanningskravet for statsautorisert revisor og 

øvrige hensyn- herunder konkurransemessige hensyn. Vi foreslår derfor følgende formulering:  

10. NHHs masterstudium i regnskap og revisjon kan bruke norsk språk hvor dette er hensiktsmessig,

blant annet i forhold til utdanningskravet for tittelen statsautorisert revisor. 

Ad punkt 23-25: Administrasjon og informasjon samt punkt 4 

Med de syn vi har over til at vi skal ha ansatte som behersker engelsk, men ikke krav (men 

oppfordring) om å kunne norsk, er det viktig at administrasjonen kommuniserer all viktig informasjon 

også på engelsk.  Dette skjer ikke alltid idag. Vi mener dette kan virke lite inkluderende og 

demotiverende på ikke-skandinaviske ansatte. Vi mener krav til parallelspråklighet må komme 

tydeligere frem.  

Vi tror også at de fleste som bruker engelsk ved NHH praktiserer US engelsk og ikke britisk engelsk. Vi 

antar også at de fleste lærebøker, artikler m.v. på engelsk er US engelsk. Det er derfor naturlig å 

velge US engelsk- eller ikke si noe om dette. 
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Vi foreslår derfor følgende endringer. 

4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er hensiktsmessig. All viktig kommunikasjon til

ansatte eller studenter skal være på norsk og engelsk. 

24. NHH skal sikre at alle ansatte og studenter får viktig informasjon på norsk og engelsk.

25. I ekstern skriftlig kommunikasjon og offisielle dokumenter på engelsk skal NHH bruke US engelsk.

Eventuelt kan dette punktet utgå. 

Styret ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 

21.02.2019 

v/Finn Kinserdal 
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Til 
Rektoratet 

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 

Vår referanse: Vår dato: 

18/02546-16 27.02.2019 

Høringsuttalelse språkpolitiske retningslinjer fra Institutt for fagspråk og interkulturell 
kommunikasjon (FSK) 

Vi har lest arbeidsgruppens rapport Nasjonal forankring – internasjonale ambisjoner og forslaget til 

nye språkpolitiske retningslinjer med stor interesse, og vi vil gjerne berømme arbeidsgruppen for et 

svært grundig arbeid. 

Ifølge NHHs strategi for 2018-2021 skal NHHs språkpolitikk legge til rette for en effektiv avveining

mellom det norske samfunnsoppdraget og NHHs ambisjoner om å være en ledende internasjonal 

handelshøyskole. Ifølge rapporten har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i nettopp denne balansegangen 

mellom NHHs lovpålagte ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innen de 

økonomisk-administrative fagområdene og det faktum at en stadig økende andel studenter og 

nyrekrutterte ansatte har internasjonal bakgrunn. 

Det er ikke lett å finne et kompromiss mellom begge disse hensynene, og dette kommer også klart 

frem i forslaget til nye språkpolitiske retningslinjer der arbeidsgruppen er delt når det gjelder punkt 5

og punkt 9. 

Punkt 5 dreier seg om hvorvidt fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både 

norsk og engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en 

tilfredsstillende måte, og dette punktet har i tillegg et underpunkt som spesifiserer kravene til 

norskkompetanse til B1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) innen tre år 

etter ansettelse. 

Punkt 9 gjelder undervisningsspråk på NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon.  

Flertallsgruppen vektlegger det norske samfunnsansvaret til NHH og støtter punkt 5 (inkludert 

underpunktet) og punkt 9a), som sier at norsk og engelsk begge er viktige språk i undervisningen på 

mastergrad/nivå.  

Punkt 9a inkluderer dessuten tre underpunkter som presiserer at alle profiler skal kunne tas på engelsk, 

at kurs med mange studenter bør tilbys på begge språk og at det bør være en målsetting at verken det 

engelskspråklige eller det norskspråklige kurstilbudet skal stå for mindre enn 1/3 av 

studiepoengproduksjonen. 

Vedlegg 7



19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : FSK - Høringsuttalelse språkpolitiske retningslinjer fra Institutt for fagspråk og inter

Side 2 av 3 

Mindretallsgruppen derimot fokuserer på de internasjonale ambisjonene til NHH og forkaster punkt 5 

og støtter punkt 9b, som sier at engelsk er hovedspråket i undervisningen i NHHs masterstudium i 

økonomi og administrasjon, dvs. det språket som skal brukes dersom ikke spesielle hensyn tilsier noe 

annet.  

 

FSK stiller seg bak flertallets forslag når det gjelder punkt 5 og 9. 

 

En viktig endring i forhold til retningslinjene som ble vedtatt i 2010, er at forslaget til nye 

språkpolitiske retningslinjer eksplisitt konstaterer at både norsk og engelsk er viktige språk ved NHH 

(punkt 2). FSK støtter denne endringen. 

 

Når det gjelder punkt 5, støtter vi hovedpunktet om at fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig 

språklig kompetanse i både norsk og engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og 

eksterne kontakter på en tilfredsstillende måte. 

 

FSK støtter også underpunktet i punkt 5 om at fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet 

skandinavisk språk ved ansettelse, skal beherske norsk tilsvarende norsk språkprøve på mellomnivået 

B11 innen tre år etter fast ansettelse. Dette er vanlige krav som stilles i norsk arbeidsliv og det er ingen 

grunn til at en ikke skal kunne stille samme krav for ansatte som skal ha fast arbeid ved en norsk 

høyskole. 

FSK mener det er rimelig å forvente at internasjonale ansatte oppnår mellomnivået B1 i løpet av en 

treårsperiode.2  

 

Vi mener likevel at formuleringen i underpunktet til punkt 5 kan vinkles i retning der det fokuseres 

mer på forventninger enn krav. Det bør også fremgå klart av retningslinjene at NHH forplikter seg til å 

tilby alle internasjonale fast ansatte et tilpasset norsktilbud i arbeidstiden, som kan gi fritak fra f. eks. 

administrative verv i den perioden man lærer norsk.   

Det sentrale er at NHH følger opp forpliktelsene sine når det gjelder norsktilbud, og norskopplæring 

bør være et fast tema på medarbeidersamtaler. Som arbeidsgruppen selv påpeker, er 

sanksjonsmulighetene for manglende oppfølging av kravet til norskkunnskaper begrenset. Det vil 

imidlertid være mulig å belønne innsats f. eks. gjennom lønnsopprykk eller andre insentiver.  

 

Når det gjelder punkt 9, er vi enige i at norsk og engelsk begge er viktige språk i undervisningen i 

NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon, og FSK støtter flertallsgruppens forslag (punkt 9a) 

inkludert de tre underpunktene.  

Vi mener punkt 9 er av sentral betydning for å kunne følge opp det lovpålagte ansvaret for å 

vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innen de økonomisk-administrative fagområdene.  

 

Vi er derfor også enige i underpunktet som presiserer at det er et mål at verken det engelskspråklige 

eller det norskspråklige kurstilbudet skal stå for mindre enn 1/3 av studiepoengproduksjonen, fordi 

dette er formulert som en målsetting, ikke et absolutt krav. Arbeidsgruppen argumenterer for at NHH 

aktivt skal forvalte ansvaret for norsk fagspråk innen økonomiske og administrative fag, og det er 

                                                        
1
 Ifølge Kompetanse Norge, kan en person som har nivå B1 i norsk, forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en 

ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid, og vedkommende kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive 
enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer. https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-
samfunnskunnskap/Norskprove/norskkrav-i-arbeidslivet/#ob=12717. 

 
2
 Ved å følge norskkursene på NHH oppnår en B1 etter to semestre med fire forelesninger i uken. Ved å følge et mer intensivt 

kursopplegg, som det f. eks. Folkeuniversitetet i Bergen tilbyr, der kurs på hvert av nivåene A1, A2 og B1 består av 56 
undervisningstimer fordelt på 3,5 eller 7 uker, oppnår en nivå B1 etter rundt tre måneder hvis en velger det mest intensive kurset (16 

timer i uken) og etter rundt seks måneder hvis en velger det minst intensive kurset (åtte timer i uken). Det bør med andre ord være 
realistisk å kunne oppnå nivå B1 innen tre år etter ansettelse selv med lav progresjon.    
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derfor viktig å ha en ambisjon. Det er mulig at man kan diskutere måltallet, men i og med at dette tallet 

tilsvarer dagens situasjon, støtter vi flertallsgruppens argumentasjon om at dette er en fornuftig 

ambisjon.  

 

Hvis punkt 9a møter motstand, kan man evt. vurdere å erstatte 9a med følgende formulering, som et 

kompromiss mellom 9a og 9b: 

 

9c. Det samlede kurstilbudet skal bestå av både engelskspråklige og norskspråklige kurs. Faglige og 

pedagogiske hensyn styrer valg av språk. 

 

En slik formulering er bedre enn punkt 9b i forslaget, som etter vår mening ikke er forenlig med det 

lovpålagte ansvaret for norsk fagspråk, men det vil være uheldig å miste et konkret måltall som sikrer 

et minimum at kurs i begge språk.  

 

Vi ønsker ellers å fremheve punkt 21 som positivt. Det at det skal publiseres et populærvitenskapelig 

sammendrag på norsk og engelsk av alle ph.d.-avhandlinger gir et viktig bidrag når det gjelder 

betydningen av norsk som fagspråk og det vil kunne bidra til verdifull utvikling av norsk 

fagterminologi. 

Vi synes også at det er svært positivt at forslaget i punkt 5, som omhandler mållova, eksplisitt 

oppfordrer ansatte og studenter med nynorsk som hovedmål, til å bruke denne målformen.  

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Beate Sandvei 

Instituttleder Maja Dame 

 Administrasjonssjef 
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Til:  Rektoratet ved Ellinor Ryssevik

Fra: Institutt for foretaksøkonomi ved Kristin Reichel Teigland 

Dato: 27.02.2019 

FORSLAG TIL NYE SPRÅKPOLITISKE RETNINGSLINJER: HØRINGSUTTALELSE FRA INSTITUTT 

FOR FORETAKSØKONOMI  

Engelsk som språk blir stadig viktigere både på NHH og i næringslivet. Forslaget til reviderte

retningslinjer tar på en rekke punkter hensyn til dette, og Institutt for foretaksøkonomi støtter disse

endringen.  

Krav til norskkompetanse for fast ansatte 

Flertallet i komitéen som har forslått de nye retningslinjene mener at det bør stilles krav til 

norskkompetanse for fast vitenskapelig ansatte. Dette ha skapt stort engasjement på instituttet.

Mange  – men ikke alle  – internasjonalt rekrutterte oppfatter kravet som provoserende. De reagerer

særlig på bruken av ordet skal og mener dessuten at nivå B1 innen tre år etter fast ansettelse ikke tar

hensyn til at de har krevende jobber hvor de skal leverer på flere områder samtidig. Flere påpeker 

også at belønning og insentiver vil ha en bedre effekt som virkemiddel enn påbud og frykt for

sanksjoner. Institutt for foretaksøkonomi mener derfor at punkt 5 bør formuleres som en målsetning 

snarere enn som et krav og at NHH samtidig må legge bedre til rette for de ansattes norskopplæring.

Som del av et kompromiss er det også mulig å senke kravet til et mål om nivå A2 i stedet for B1 eller

bare å slå fast at ansatte forventes å påbegynne norskopplæring når de får fast stilling. 

Norsk som undervisningsspråk 

Spørsmålet om hovedspråk i masterstudiet er mindre kontroversielt enn språkkravet, men også på

dette punktet er det delte meninger. Både blant skandinaviskspråklige og ikke-skandinaviskspråklige 

finnes det noen som mener at all undervisning i høyere utdanning bør være på engelsk. Flertallet på

instituttet mener imidlertid at pedagogiske hensyn og NHHs lovfestede ansvar for norsk fagspråk

tilsier at norsk fortsatt bør være hovedspråk på bachelornivå og at norsk og engelsk begge bør være

viktige språk i undervisningen på NHHs masterstudium i økonomi og administrasjon. Kravet til å

kunne kommunisere godt på engelsk har økt, og NHH har i stor grad internasjonalisert sine studier

for å imøtekomme dette. Kravet til å kunne kommunisere godt på norsk har likevel ikke blitt mindre 

og NHH må derfor ha en bevisst holdning til denne problemstillingen.  

Arbeidsmiljø og balanse mellom ulike mål 

Det er instituttets oppfatning at engasjementet som forslaget til de språkpolitiske retningslinjene har

skapt handler om mer enn språk. Det handler om at NHH må finne sin plass både som internasjonal 

forskningsinstitusjon og som en nasjonal utdanningsanstalt og samfunnsaktør. Det handler om at 

NHH både skal produsere forskning av topp internasjonal kvalitet, og samtidig være en norsk 

høyskole som bidrar til undervisning, formidling, meningsutvekslinger og offentlige utvalg på norsk.  

Språkdebatten viser hvor vanskelig det er å vektlegge det ene målet sterkt uten at det får 

konsekvenser for det andre målet. God måloppnåelse langs begge dimensjoner fordrer at NHH er en

inkluderende arbeidsplass der alle bidrar – etter beste evne, og uavhengig av morsmål eller 

nasjonalitet – til å fylle høyskolens forskjellige samfunnsoppdrag. 
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Språkpolitiske retningslinjer - høringssvar fra HR 

HR avdelingen har diskutert forslaget til nye språkpolitiske retningslinjer på et avdelingsmøte

der storparten av de ansatte var til stede, og vi gir med dette vårt høringssvar. 

Først vil vi gjerne takke for en meget god og gjennomarbeidet rapport fra arbeidsgruppen; 

her var det svært mye nyttig informasjon som setter spørsmålet om det norske språket 

kontra det engelske inn i et større perspektiv. 

Forslaget til språkpolitiske retningslinjer er delt opp i fem ulike tema; 

• Generelt

• Utdanning

• Forskning og formidling

• Administrasjon og informasjon

• Implementering og forvaltning

Av disse er det dissens i arbeidsgruppen under to punkter: 

• Pkt. 5 om språkkrav i norsk eller nordisk til alle fast ansatte

• Pkt. 9 om språkvalget på masterstudiet

HR avdelingen velger å kun kommentere pkt. 5 om språkkrav i norsk/nordisk for alle fast 

ansatte. 

Som et utgangspunkt mener vi at det er rimelig å kreve at alle fast ansatte skal kunne

kommunisere på et visst nivå på norsk. Dette er en forutsetning for å kunne integreres både i 

arbeidsfellesskapet og i det norske samfunnet. Videre ser vi at det ved alle instituttene er 

behov for at arbeidsoppgavene faktisk kan fordeles mellom alle fast ansatte. Per i dag 

rapporteres det om tilfeller der enkelte ansatte ikke kan ta bestemte oppgaver pga for lav 

norskspråklig kompetanse. Dette gir en ubalanse i arbeidsbelastningen mellom kollegaer. 

Videre mener vi at det for en medarbeider som skal jobbe og bo i Norge, på alle måter vil 

være en stor fordel å kunne en del norsk, slik at hun/hun kan sette seg inn i det norske

arbeidslivet og samfunnet. På denne bakgrunnen ser vi også at det kan være hensiktsmessig 

å kreve at alle som blir tilbudt en fast stilling ved NHH må forplikte seg til å beherske norsk 

tilsvarende språkprøve på mellomnivå B1 innen tre år. Når vi også vet at for svært mange av 

dem dette gjelder, så har de allerede vært ansatt ved NHH i midlertidige stillinger (PhD/Post 

Doc/Tenure track) i flere år, skulle ikke dette være en stor belastning. 

På den annen side, er det i noen tilfeller også aktuelt å rekruttere attraktive internasjonale 

seniorforskere, som aldri har bodd i Norge eller Skandinavia. I enkelte tilfeller vil språkkravet 

bli oppfattet så belastende at det gjør tilbudet uaktuelt. I praksis vil vi da gå glipp av svært 

attraktive og aktuelle internasjonale medarbeidere. Så kan vi spørre oss om vi er interessert i 

å ansette medarbeidere som ikke vil strekke seg mer for å integrere seg selv i arbeidsmiljøet 

på NHH og i det norske samfunnet! På HR tror vi at de aller fleste medarbeidere vil det, men 

at vi i stedet for pisk, skal bruke gulrot. 
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HRs anbefaling under dette punktet er derfor at vi som høyskole på en enda tydeligere måte 

skal møte våre internasjonalt ansatte med positive ønsker om at de skal lære seg norsk. 

Dette skal vi gjøre ved at vi som arbeidsgiver har en tydelig holdning om at det fra 

høyskolens side er sterkt ønskelig at alle våre ansatte kan kommunisere på norsk. Vi skal 

være klare på hva den enkelte har å vinne ved å lære seg norsk. Dette skal vi følge opp med 

positiv omtale av fordelen av å kunne et minimum norsk, slik at den enkelte ser at det også 

gir fordeler langs en rekke dimensjoner å kunne kommunisere på norsk når man bor og 

jobber i Norge. 

Videre skal vi ha gode og tilrettelagte tilbud til alle som ikke kan norsk; helt fra de begynner 

som PhD, eller om det er en seniorforsker som kommer direkte hit. Vi ser for oss individuelle 

opplegg, der den enkelte får en gjennomgang av aktuelle alternativer for ham/henne.  

Etter dette foreslår vi at teksten under pkt. 5 endres som følger: 

«Fast ansatte ved NHH skal ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk og engelsk til å 

kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en tilfredsstillende 

måte. Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelse, skal 

oppfordres til å lære seg norsk, samt gis et tilbud om opplæring som gjør dem i stand til å 

beherske norsk tilsvarende norsk språkprøve på mellomnivået B1 innen tre år etter fast 

ansettelse.» 

 

 

14.03.19 

Elise Kongsvik 
HR -sjef 
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Høringsuttalelse  

SPRÅKPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NHH 

Vi vil først takke for en gjennomarbeidet rapport fra utvalget. Kommunikasjons- og
markedsavdelingen diskutert forslaget og stiller seg i hovedsak bak det. Vi har noen kommentarer:

• Generelt, punkt 5: Vi støtter formuleringen om at alle ansatte skal ha tilstrekkelig språklig
kompetanse for å kommunisere med studenter, ansatte og eksterne på en tilfredsstillende måte.

Vi tror derimot ikke oppnår dette best ved å kreve norsk språkprøve for en relativt liten gruppe 
fast ansatte. Det er argumentert for at et krav om norsk språkprøve sender negative signaler ut
i markedet. Vi ser at det kan være utfordrende å kommunisere dette kravet, at noe kan velge 
bort NHH og at det er en viss fare for at potensielle kandidater kan tro det gjelder for alle 
stillinger.  

Det er imidlertid en fordel om flest mulig av våre ansatte, både midlertidige og faste, 
behersker norsk. NHH bør derfor sette i system og aktivt legge til rette for at alle faktisk kan 
ha tilstrekkelig språklig og kulturell kompetanse.  

• Utdanning, punkt 9a: Vi støtter forslaget om at alle masterprofiler skal kunne tas på engelsk.
Vi ser også at NHH kan bidra til å ivareta et norsk fagspråk ved å ha en viss andel av
kurstilbudet på norsk. Utvalget foreslår et mål om [..] ikke mindre enn 1/3 norsk tilbud.
Dersom NHH virkelig ønsker å bidra til å ivareta et norsk fagspråk, bør dette målet gjelde for
hver enkelt profil.

• Administrasjon og informasjon, punkt 25. Her foreslår vi å legge til en presisering av at
nhh.no også skal være på britisk engelsk, slik […] I ekstern skriftlig kommunikasjon, på
nhh.no og i offisielle dokumenter på engelsk […].

• Administrasjon og informasjon, foreslår nytt punkt 26: I intern skriftlig kommunikasjon
på Paraplyen og institusjonsnivå engelsk på skal britisk engelsk brukes.

• Flere av punktene legger opp til at NHH skal tilby en rekke opplæringstilbud innen språk,
formidling, kultur osv. Her bør ambisjonsnivå avklares og det bør lages en realistisk
oppfølgingsplan. Planen bør avklare hvem som har ansvar for de ulike tilbudene, hvor ofte de
skal gjennomføres og målgruppe. Det må også settes av ressurser til å gjennomføre
opplæringen.
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Kristin Risvand Mo 
Kommunikasjons- og markedssjef 
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Bergen, 27.02.2019 

SPRÅKPOLITISKE RETNINGSLINJER VED NHH 

Viser til brev av 25.01 og oversender med dette høringssvar fra Studieadministrativ avdeling. I

arbeidet med dette høringssvaret har det blitt innhentet innspill fra alle seksjonene i 

Studieadministrativ avdeling 

Overordnede synspunkt og kommentarer 

Studieadministrativ avdeling anerkjenner utfordringen med å utforme presise retningslinjer som 

oppfyller NHH sine ambisjoner. Vi mener at NHH, som ledende handelshøyskole i Norge, har et 

ansvar for å beholde og videreutvikle det norske fagspråket innenfor økonomiske og administrative 

fag. Samtidig har vi som utdanningsinstitusjon med internasjonale ambisjoner et behov for å tiltrekke 

oss flere studenter og ansatte fra utlandet. Å komme frem til språkpolitiske retningslinjer som ivaretar

begge disse hensynene er utfordrende og vil kreve ressurser og oppfølging. Derfor mener vi det er

viktig at de språkpolitiske retningslinjene blir godt forankret i organisasjonen, og at det blir gjort

tydelig hvem som har ansvar for gjennomføring og oppfølging av retningslinjene.  

Kommentarer til enkeltforslag 

4. 

Studieadministrativ avdeling hadde gjerne sett at det ble ytterligere presisert hva parallellspråklighet 

innebærer i praksis. For Studieadministrativ avdeling vil det være nyttig å få avklart i hvilke tilfeller

det er en forventning om at det kommuniseres på engelsk og i hvilke tilfeller det er tilstrekkelig å 

kommunisere på norsk. Å skulle produsere alt på både norsk og engelsk anser vi som for

ressurskrevende.  

5. 

Flertallet i Studieadministrativ avdeling støtter innholdet i punkt 5, både hoved- og underpunkt. De 

mener at det må stilles krav til at fast ansatte skal ha tilstrekkelig språkkompetanse i både norsk og 

engelsk, og at det må stilles krav til oppnådd nivå (B1) innen tre år for at kravet skal kunne realiseres. 

Et mindretall i avdelingen støtter at det stilles en forventning om tilstrekkelig språkkompetanse i 

norsk og engelsk, dvs. at «skal» erstattes av «bør» og at underpunktet fjernes. 

Videre har vi noen kommentarer og forslag til presiseringer når det gjelder dette punktet: Rapporten

til arbeidsgruppen peker på at andre norske institusjoner har språkkrav i dag, men viser ikke til hva 
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situasjonen er ved internasjonale institusjoner der hovedspråket er et annet enn engelsk. Vi mener at 

man bør undersøke hva våre konkurrenter internasjonalt stiller av krav og hva andre måtte ha gjort seg 

av erfaringer før NHH eventuelt selv innfører slike krav.  

 

NHH har et samfunnsoppdrag, og vi anser det som viktig også for internasjonaliseringen at fast 

ansatte fra andre land enn Norge kan bidra med sin erfaring på NHH. For eksempel vil internasjonalt 

ansatte kunne være viktige ressurser i ulike råd, styrer og utvalg. Om internasjonalt ansatte behersker 

norsk vil de lettere kunne delta i og dermed styrke arbeidet i disse utvalgene.  

 

Det ville også vært en styrke for NHH om faglig ansatte blir så gode i norsk at de etter hvert kan 

undervise på norsk, og på denne måten få inn flere internasjonale perspektiv også i de obligatoriske 

kursene på bachelornivå. Da ville man fått bedre utbytte av internasjonaliseringen hjemme. 

 

Dersom et språkkrav innføres, er det i våre øyne også viktig at dette kravet kontrolleres og forvaltes 

på en ordentlig måte, slik at vi sikrer at det faktisk har en effekt. Det bør konkretiseres hvordan 

språkkravet skal følges opp, og hvilke tiltak som skal settes inn om kravet ikke nås. I tillegg kunne en 

vurdert om språkkravet burde gå begge veier – slik at de som eventuelt ikke har tilstrekkelige 

engelskkunnskaper også forplikter seg til å lære seg engelsk på et høyt nok nivå. 

 

I forslaget i punkt 5 fremkommer det ikke noe skille mellom administrativt og faglige ansatte. Vi 

mener det bør tydeliggjøres hvorvidt et slikt krav også skal gjelde for eksempel svensk- eller 

danskspråklige i administrasjonen. Skal disse også kunne norsk innen tre år, eller er de unntatt kravet? 

Sett i sammenheng med at det slås fast at norsk er administrasjonsspråk ved NHH, mener vi dette bør 

presiseres. Vi mener retningslinjene bør presisere at skandinaviske språk anses som likeverdige 

undervisningsspråk, men at kun norsk brukes i administrasjon og informasjon. 

 

8. 

NHH har som målsetting å tiltrekke seg flere innvekslingsstudenter på bachelornivå. Slik situasjonen 

er i dag opplever vi at for mange innreisende utvekslingsstudenter tar kurs på masternivå fordi de ikke 

finner relevante kurs på bachelornivå. Dette er ikke ønskelig for disse studentene, og heller ikke for 

NHH.  

 

Det er viktig for NHH at språkpolitiske retningslinjer ikke blir til hinder for at høyskolen skal kunne 

oppnå sine internasjonale ambisjoner, også i norskspråklige studieprogrammer. Faglige og 

pedagogiske hensyn styrer valg av språk.  

 

9. 

Studieadministrativ avdeling støtter forslag 9a, men ikke underpunktet «Det er et mål at verken det 

engelskspråklige eller det norskspråklige kurstilbudet skal stå for mindre enn 1/3 av 

studiepoengproduksjonen.» Dette underpunktet kan med fordel erstattes av et punkt som sier at man 

løpende må vurdere hva som er akseptable nivå for hvert språk, samt føre kontroll med utviklingen og 

sette inn tiltak ved behov. Vi mener det er viktig å beholde norsk som språk i masterprogrammet, 
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både av pedagogiske grunner, men også fordi det er et viktig tiltak dersom man samtidig ønsker å 

bevare norsk som fagspråk.  

 

16. 

Vi mener det er svært positivt at NHH vil gi tilbud om opplæring i kommunikasjonsprinsipper og 

akademisk skriving. Vi mener at NHH bør gå lenger på dette punktet ved å gjøre et innføringskurs 

obligatorisk, og i tillegg innføre kommunikasjonskunnskaper som en integrert del i flere andre kurs. 

Dette vil igjen trolig kreve tettere samarbeid mellom FSK og andre institutt. 

 

19. 

Vi støtter dette punktet, og mener det henger tett sammen med forventingen om at også internasjonalt 

ansatte lærer seg norsk. Har man høyere norskspråklig kompetanse vil man ha lettere for å delta i den 

norske samfunnsdebatten, og kan bidra med formidling til et norskspråklig publikum. Det vil være en 

styrke for NHH om det fører til at flere faglige ansatte har mulighet til å bidra til dette.  

 

23. 

Vi støtter hovedpunktet om at norsk skal være administrasjonsspråk ved NHH, men støtter ikke 

underpunktet om at underliggende organisatoriske enheter kan velge engelsk etter godkjenning fra styret. 

Vi mener at om underliggende organisatoriske enheter får velge engelsk som administrasjonsspråk, så vil 

dette vanskeliggjøre bruken av norsk som administrasjonsspråk i andre deler av organisasjonen, samtidig 

som det vil kunne øke ressursbruken i andre enheter. 

 

24. 

Her kan det oppstå motsetninger mellom det at alle skal få informasjon på et språk de forstår, samtidig 

som norsk er administrasjonsspråk. Dette understreker vårt poeng om at det bør tydeliggjøres hva det 

innebærer at norsk er administrasjonsspråk, enten i de språkpolitiske retningslinjene eller i utfyllende 

informasjon fra NHH sentralt.  
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HØRINGSUTTALELSE FRA FORSKERFORBUNDET v/NHH 

Forskerforbundet ved NHH takker for anledningen til å komme med innspill til forslaget til nye 

språkpolitiske retningslinjer.  

Vi har hatt retningslinjene på høring blant våre medlemmer og fått innspill på blant annet punktene 5, 

8, og 9 i forslaget. Dette er også de punktene hvor arbeidsgruppen deler seg og presenterer ulike 

oppfatninger og alternative forslag.   

Punkt 5 er arbeidsgruppen sitt svar på forespørselen om hvorvidt «det er ønskelig å presisere 

forventninger eller krav til at fast ansatte ved NHH etter et gitt antall år skal beherske norsk på et 

akseptabelt nivå (herunder også diskutere hvordan dette kan implementeres)». Gruppen er delt i hvorvidt 

det skal være et krav å lære seg norsk eller ikke, majoriteten foreslår at det skal være et krav. Minoriteten 

vil ikke at dette skal være et krav. Rapporten tar ikke opp hvordan krav eller insentiver for å lære seg

norsk skal implementeres.  

Forskerforbundet opplever at punkt 5. har skapt sinne og frustrasjon blant mange av de ansatte, spesielt 

ansatte med utenlandsk bakgrunn. Bakgrunnen er hovedsakelig at dette kravet vil virke negativt inn i 

forhold til hvor attraktiv NHH oppleves som arbeidsplass, og i forhold til arbeidsvilkårene for ikke 

skandinavisktalende ansatte (de må bruke tid på å lære norsk fremfor forskningsaktivitet).

Tilbakemeldingen er at kravet må formuleres som en forventning, med positive insentiver og gode 

støttetiltak. Vi har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger på at ansatte på NHH bør lære seg norsk.

Problemet er at punktet er formulert som et krav. Vi har fått tilbakemeldinger på at de fleste ikke-norsk 

språklige forsvarer det lokale (det norske) språket og ønsker at studentene også lærer de norske 

uttrykkene, men de opplever at forslaget er for strengt. 

Forskerforbundet arbeider for gode og like arbeidsvilkår for alle våre ansatte og er også av den oppfatning 

at kravet i punkt 5. må erstattes med en forventing om at en lærer seg norsk og at en følger opp med gode 

insentiver og støttetiltak.  Slik kravet står nå oppleves det for strengt og som forskjellsbehandling av 

internasjonale ansatte. Alle ansatte skal ha like vilkår for å kunne kvalifisere seg til fast 

stilling/opprykk, og for å kunne oppnå høyere lønn.  

Forskerforbundet har også fått tilbakemeldinger på punktene 8 og 9 i høringsforslaget. Her er det 

ulike synspunkt som rapporten fremstiller på en god måte. Vi velger derfor ikke å komme med noen 

tilbakemeldinger på disse punktene, da de ikke i samme grad vil påvirke arbeidsvilkårene for de ikke-

skandinavisk ansatte.  

Vi har videre fått tilbakemelding på at god kommunikasjon bør være hovedfokuset, ikke hvilket 

språk kommunikasjonen utføres på.  

Høringsuttalelse fra Forskerforbundet ved NHH  

vedrørende forslaget til nye språkpolitiske retningslinjer 

Til: Ellinor Ryssevik 

Fra: Forskerforbundet v/NHH 

Dato: 11.02.2019 

Vedlegg 12



19/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Høring Språkpolitikk Forskerforbundet 12-03-19

2 

Videre er det blitt påpekt i høringssvarene at ansatte med ikke-skandinavisk morsmål kan ha store 

vanskeligheter med å lese dokumenter og forstå kommunikasjon på svensk og dansk, selv om de ikke 

har noen problemer med å forstå/kommunisere på norsk. Dette er det også viktig å ta med seg.  

Vi vil berømme arbeidsgruppen bak forslaget til nye språkpolitiske retningslinjer med en god og bra 

gjennomarbeidet rapport. Rapporten har gjort rede for gruppens ulike oppfatninger rundt punktene 5, 

8, og 9. Forskerforbundet vil imidlertid presisere at det i den videre prosess er viktig at 

høringsinstansene og de ansatte på NHH blir informert om hva som er kommet frem gjennom 

høringsrunden og hvilke momenter som er blitt tillagt høyest vekt i forslaget til retningslinjer som 

sendes styret. På generell basis, og spesielt med tanke på de sprikende synspunktene under forslag 5, 

8 og 9, er det viktig med god kommunikasjon rundt valgene som blir tatt i versjonen som sendes 

styret. 
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Høringssvar: Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer for NHH 

Fra: Norges Handelshøyskoles Studentforening - NHHS 

Bakgrunn 

25.01.19 sendte rektoratet ut en høring om forslag til nye språkpolitiske retningslinjer ved 

NHH. Dette høringssvaret baserer seg på dokumentene vedlagt rektoratets utsendelse, og gir 

studentforeningens syn på forslaget. 

Momenter 

I det følgende vil vi gjennomgå de kategorier som er foreslått i retningslinjene, og kommentere 

der vi har innspill å komme med. Til de punktene hvor vi ikke har innspill kan dere ta 

utgangspunkt i at vi støtter oss bak formuleringene. 

Generelt 

Punkt 3. Vi støtter at det oppfordres til bruk av nynorsk hos både studenter og ansatte. Samtidig 

må vi påpeke at eksamen utlevert på feil målform er en gjenganger allerede i dag, og at dette 

blir viktig å ta med seg i arbeidet videre med dette punktet. Skal man klare å motivere 

studentene til å benytte nynorsk som målform så er det viktig at studentene det gjelder opplever 

å få alle dokumenter på sin målform – uten å måtte mase om dette. 

Punkt 5. Her støtter studentforeningen Ingelin Uthaug. Vi ønsker et punkt som sier noe om at 

fast ansatte skal ha tilstrekkelig språkkompetanse, men ønsker ikke å fastsette dette med 

språkprøve på mellomnivå B1. I noen tilfeller kan det være at B1 trengs, men i andre tilfeller 

ikke. Å kunne gjøre individuelle vurderinger anser vi som et bedre tiltak. Og slik som punktet 

står nå, hvilke sanksjoner vil man eventuelt ha mot fast ansatte som ikke er på B1-nivå etter tre 

år? Samtidig føler vi at kravet om kompetanse i språk dekkes av forslaget til punkt 6. 

Utdanning 

Punkt 9. Her støtter vi mindretallets forslag – 9b. I NHH sin egen strategi snakkes det varmt 

om globalisering, internasjonalisering og relevans. I 2019 mener vi at dette medfører at 

masterprogrammet (MØA) må ha engelsk som hovedspråk. Vi opplever allerede i dag at mye 

av litteraturen kun er tilgjengelig på engelsk, og ser det som videre hensiktsmessig at også 

studieprogrammet er på engelsk. Vi tror at dette kan tiltrekke seg flere internasjonale, både 

ansatte og studenter. Slik punkt 9b er formulert utelukkes heller ikke norsk som språk på MØA, 

slik vi ser det. At engelsk er hovedspråk betyr ikke at det er eneste språk. 

Administrasjon og informasjon 

Punkt 23 og 24. Vi støtter at norsk skal være administrasjonsspråk og synes det er bra at NHH

skal sikre at alle ansatte og studenter skal få relevant informasjon på et språk de forstår. 

Samtidig er det viktig for oss å påpeke at dette følges opp. Et eksempel på dette er at 

Studentutvalget, som har representanter i utvalg og instituttstyrer, i liten grad benytter seg av

internasjonale studenter. Dette som en naturlig konsekvens av at innkallinger, møtedokumenter 

og liknende ofte kun sendes ut på norsk. Hva som er relevant informasjon for en student 

avhenger veldig av hvem studenten er, og hvilken informasjon som sendes ut. Vi forstår at det

kanskje ikke er mulighet for å oversette alle mulige dokumenter til engelsk før de sendes ut, 

men da bør man kanskje også tenke over hvor man vil med disse punktene, spesielt punkt 24. 
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Høringsuttalelse: Internasjonale i fagstaben 

NHH har et forslag til nye språkpolitiske retningslinjer til høring internt. Mange internasjonale NHH 
ansatte har gitt utrykk for at de ikke har blitt inkludert nok og at forslaget ikke bruker denne gruppen
selv om dette er de som blir mest påvirket av forslaget. Det sendes også et (ubevisst?) signal om hvor
viktige og inkluderte denne gruppen er. En forsker formulerte det slik: I always thought of myself as 
"NHH professor".  Now I learn that I am a "foreign NHH professor", a suspect class. 

For å sjekke om denne misnøyen og holdningen til forslaget kun var fra en del av miljøet har Malin 
Arve (FOR) og Dirk Schindler (RRR) laget en spørreundersøkelse som vi sendte ut til internasjonale 
forskere på NHH som både har fulltidsstilling her og som har vært på bonuslisten siden 2015. Tanken 
var at disse er (en av mange grupper av) viktige forskere for NHH. Siden 2015 har vi 35 publikasjoner
på bonuslisten. 18 av disse er skrevet av «kun» internasjonale NHHere, 2 er skrevet av internasjonale
og norske mens 15 av «norske» forskere. Her var det ikke meningen å sette folk i bås selv om det 
høres litt sånn ut. Beklager dette. Poenget var bare å vise at disse er forskere vi sannsynligvis bør 
inkludere og som er viktige for NHH. Med en responsrate på 94% er spørreundersøkelsen 
representative for denne gruppen. Alle resultatene finner dere i vedlagt pdf.  
Vi har også utvidet spørreundersøkelsen til å inkludere alle internasjonale NHHere i fulltidsstilling, 
men her var «utsendingen» desentralisert så resultatene er ikke like solide og vi vet ikke om alle 
internasjonale har fått mulighet til å delta i undersøkelsen. Legger uansett ved resultatene fra denne
også (slik de er per i dag. Spørreundersøkelsen er fortsatt åpen). 

Samtidig som vi føler at dette forslaget er å gå baklengs inn i fremtiden, så tror vi også at mange er
positive til at det motiveres og legges til rette for at man lett skal kunne lære seg norsk.  

Nils Friewald (FIN), Michael Kisser (FIN), Kyeong Hun Lee (FIN), Walter Pohl (FIN), Xunhua Su (FIN), 
Karin Thorburn (FIN) 

Malin Arve (FOR), Eva Zoutman (FOR), Floris Zoutman (FOR) 

Kaisa Sofia Pietikäinen (FSK) 

Tzu-Ting Chiu (RRR), Dirk Schindler (RRR) 

Chang-Koo Chi (SAM), Mathias Philip Ekström (SAM), Astrid Kunze (SAM) 

Tina Saebi (SOL), Bram Timmermans (SOL), 
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Default Report
Language policy survey among bonus publication people
February 11, 2019 3:05 AM MST

Q3 - Do you speak Norwegian on a level B1 or better?

Yes

No

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count

1 Do you speak Norwegian on a level B1 or better? 1.00 2.00 1.69 0.46 0.21 16

Showing rows 1 - 3 of 3

# Field
Choice
Count

1 Yes 31.25% 5

2 No 68.75% 11

16
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Q4 - Do you have another Scandinavian language as your mother language?

Yes

No

0 2 4 6 8 10 12 14

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
Do you have another Scandinavian language as your mother

language?
1.00 2.00 1.81 0.39 0.15 16

Showing rows 1 - 3 of 3

# Field
Choice
Count

1 Yes 18.75% 3

2 No 81.25% 13

16
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Q1 - How will the proposed language policy affect your tendency to stay at NHH?

Very negatively (I
will look for

opportunities
eleswhere)

Negatively

No effect

Positively

Very positively (I
think it is good that

NHH requires strong
integration in terms

of language)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
How will the proposed language policy affect your tendency to

stay at NHH?
1.00 3.00 2.13 0.70 0.48 16

Showing rows 1 - 6 of 6

# Field
Choice
Count

1 Very negatively (I will look for opportunities eleswhere) 18.75% 3

2 Negatively 50.00% 8

3 No effect 31.25% 5

4 Positively 0.00% 0

5 Very positively (I think it is good that NHH requires strong integration in terms of language) 0.00% 0

16



ke retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Language poll-international bonus list

Q2 - What effect do you expect that the policy will have on the potential to attract high-

quality international researchers who can publish at the top level?

Very negative effect

Somewhat negative
effect

No effect

Somewhat positive
effect

Very positive effect

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
What effect do you expect that the policy will have on the

potential to attract high-quality international researchers who can
publish at the top level?

1.00 5.00 1.56 1.00 1.00 16

Showing rows 1 - 6 of 6

# Field
Choice
Count

1 Very negative effect 62.50% 10

2 Somewhat negative effect 31.25% 5

3 No effect 0.00% 0

4 Somewhat positive effect 0.00% 0

5 Very positive effect 6.25% 1

16
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Q5 - Do you think that the policy pushes away people who have outside options?

Yes

Maybe

No

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
Do you think that the policy pushes away people who have

outside options?
1.00 3.00 1.38 0.60 0.36 16

Showing rows 1 - 4 of 4

# Field
Choice
Count

1 Yes 68.75% 11

2 Maybe 25.00% 4

3 No 6.25% 1

16
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Q7 - Why do/why don't you think that the policy pushes away people who have outside

options?

Why do/why don't you think that the policy pushes away people who have...

It is a calculated insult to research-productive faculty, who put their hearts and souls into executing at a high level, and are being told that despite that
they are inadequate.

Because we want to spend our time on doing research and not on learning Norwegian. Being a successful researcher takes a lot of time!

I think that the policy is based on a(n unsubstantiated) fear that English will take over Norwegian and/or that those staff members who are not very
fluent in English will have less power if all meetings are carried out in English. I think that both the policy suggestion and its opposition have neglected
some important points in the argument. Firstly, language-learning by force (with a threat of a lower salary than Norwegian-speaking peers) is not an
effective strategy and will most likely result in apprehension and dissent against both the language to be learnt and those actors who enforce this
policy. It is also questionable whether this kind of a change is even legal as regards to existing employment contracts. Secondly, why has a multilingual
policy not been considered at all? The proposal suggests a parallel language policy whereby some documents will be translated to English, but it is not
specified in any way what documents this concerns. Even if the international staff were able to prove B1 level of Norwegian, it would likely be too low
proficiency for them to sufficiently comprehend all details of formal documents such as those relating to board meetings etc. Therefore the
requirement for this level is not substantiated with the reasoning provided in the report. A much better policy would be a flexible bilingual policy that
would support the language-learning process of those staff members who feel the need to improve their language skills in either language
(Bokmål/Nynorsk AND English) and allow them to use the language that they feel most comfortable in when those present are able to sufficiently
understand it, or choose a lingua franca that is understood by all, if problems of understanding occur.

I might have a marginal effect, although I think other factors are larger drivers of this push. Some might even be caused by not being able to
communicate in Norwegian and therfore be part of a society that is in constant flux. Another reasons are the inability to offer competitive salaries.

all rlse equal, they will choose NOT to incur this cost

It signals NHH's focus on being a local institution rather than having international ambitions.

Those who speak the language for personal reason will not be influenced, others will have higher incentives to move elsewhere

Teaching in Norwegian is clearly a big burden to non-Scandinavian. If one has outside options in which they don't have to do so, she/he would definitely
move.

Learning the local language is of course a nice thing to do. But having it as a policy makes NHH look very "local" and many international scholars would
like to work in an international setting!!

The policy could affect me because it could worsen the quality of research environment. The policy would make it even more difficult to bring in high-
quality international researchers that are already difficult to do so. Like everyone else, I would want to work with good research colleagues.

First there is the cultural issue. The message this report sends is all too clear: non-Norwegians are second-rank. Second, it is just an extra cost when
applying for a position here relative to other places.

Learning Norwegian is a specific investment that costs time. Some people might prefer to focus on their research. In addition, the policy suggests that
non-Norwegians are not as valuable as Norwegian faculty.

Why should somebody spend time studying a new language? To increase personal value in the academic society or to make NHH better? If NHH is
proud of being a local school, why should people with outside options stay?
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Why do/why don't you think that the policy pushes away people who have...

People with top publications in general have good outside options, e.g., moving to a higher-ranked and better paid research school with no language
requirement. For top researchers, they would spend more time on doing research than on mastering another language, as their value lies in their high-
quality research rather than whether they are multi-lingual or not. Given that top researchers tend to have high job mobility and are welcome (or
sought after) by other schools, the proposed language policy at NHH would only push away international faculty members who have outside options.

The language policy at universities differs from country to country, and unless someone has an outside option in the English speaking countries or a
international university like INSEAD in France, the issue will be similar.
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Q6 - Do you think that the policy will have a negative impact on research output?

Yes

Maybe

No

0 1 2 3 4 5 6 7 8

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
Do you think that the policy will have a negative impact on

research output?
1.00 2.00 1.50 0.50 0.25 16

Showing rows 1 - 4 of 4

# Field
Choice
Count

1 Yes 50.00% 8

2 Maybe 50.00% 8

3 No 0.00% 0

16



ke retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Language poll-international bonus list

Q8 - Why do you think the policy will have the impact you suggested in the previous

question?

End of Report

Why do you think the policy will have the impact you suggested in the previ...

If enacted, it sends a clear message that research is not very important at NHH.

Again, if we need to spend time on learning Norwegian there is less time left for doing research.

Those who suggest this policy should take into consideration that Bergen is generally not the most attractive place to move to as a foreigner. The
climate is challenging, the city is small, and there are few direct flights to most major cities outside of Norway. Of course, the wages are high, but so are
living costs. If NHH wants to attract top academics internationally, it must consider the return on investment for those academics. Learning a new
language is definitely an investment, but futile if a few years later one decides to move away. Therefore, it would make NHH much more attractive if
learning the local lingo were presented as an opportunity rather than a threat. Rather than stating that permanent staff “shall have sufficient
Norwegian and English language skills” and then enforcing this warning with a mandate that imposes learning (“shall learn”) only(!) on non-Norwegian
staff, why could the proposal not be formulated as a promise instead: “NHH commits to providing supplementary language teaching for those staff
members who lack fluency in either Norwegian or English, as these are the main working languages at NHH.”

No suer whether it is negatve on research output. It might not improve since you are limited in attracting international (star) faculty, but at the same
time there is an increased focus on impact and involvement of industry. From my own experience, not being able to communicate in Norwegian is an
issue for collaborating with industry. I guess this might be heavily dependent on discipline.

because it costs time to learn norwegian, specially if this is a job requirement

Because the best researchers don't like a culture that is hostile to international faculty.

It will make NHH less attractive on the international market

One has to spend much preparing for lectures, that takes away her/his resources which could've been used for doing research..

Because my brain is already fried when i get home from a whole day of teaching/researching/supervising. I tried several times to learn Norwegian and
to attend a course, but this takes time. I prefer to spend that time publishing in ABS 4 journals. Maybe some foreign researchers excel at learning
language in their free time, but I can't.

It might affect the research output through hiring process, again. We should not raise a hurdle for fresh international PhD's.

Again, learning Norwegian requires substantial time and effort that will reduce time and effort spent on research.

What is in their mind of NHH management? Teaching, research or something else? A language policy is an indication of what they want to do.

Time is limited. When you have to spend time on something, it will sacrifice the time you spend on other things. Therefore, if NHH forces the language
requirement, it will either push away people who have outside options (who are usually top performers on research) or sacrifice their time on doing
research and in turn reduce their research output.

In recent years NHH has gained publication points from international recruits. Hence, if this goes down NHH will lose. Most of permanent faculty is
Norwegian and hence there is no impact expected.
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Default Report
Language survey total
February 11, 2019 4:00 AM MST

Q3 - Do you speak Norwegian on a level B1 or better?

Yes

No

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count

1 Do you speak Norwegian on a level B1 or better? 1.00 2.00 1.65 0.48 0.23 37

Showing rows 1 - 3 of 3

# Field
Choice
Count

1 Yes 35.14% 13

2 No 64.86% 24

37
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Q4 - Do you have another Scandinavian language as your mother language?

Yes

No

0 5 10 15 20 25 30 35

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
Do you have another Scandinavian language as your mother

language?
1.00 2.00 1.86 0.34 0.12 37

Showing rows 1 - 3 of 3

# Field
Choice
Count

1 Yes 13.51% 5

2 No 86.49% 32

37
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Q1 - How will the proposed language policy affect your tendency to stay at NHH?

Very negatively (I
will look for

opportunities
eleswhere)

Negatively

No effect

Positively

Very positively (I
think it is good that

NHH requires strong
integration in terms

of language)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
How will the proposed language policy affect your tendency to

stay at NHH?
1.00 3.00 2.22 0.70 0.49 37

Showing rows 1 - 6 of 6

# Field
Choice
Count

1 Very negatively (I will look for opportunities eleswhere) 16.22% 6

2 Negatively 45.95% 17

3 No effect 37.84% 14

4 Positively 0.00% 0

5 Very positively (I think it is good that NHH requires strong integration in terms of language) 0.00% 0

37
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Q2 - What effect do you expect that the policy will have on the potential to attract high-

quality international researchers who can publish at the top level?

Very negative effect

Somewhat negative
effect

No effect

Somewhat positive
effect

Very positive effect

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
What effect do you expect that the policy will have on the

potential to attract high-quality international researchers who can
publish at the top level?

1.00 5.00 1.54 0.83 0.68 37

Showing rows 1 - 6 of 6

# Field
Choice
Count

1 Very negative effect 59.46% 22

2 Somewhat negative effect 32.43% 12

3 No effect 5.41% 2

4 Somewhat positive effect 0.00% 0

5 Very positive effect 2.70% 1

37
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Q5 - Do you think that the policy pushes away people who have outside options?

Yes

Maybe

No

0 5 10 15 20 25

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
Do you think that the policy pushes away people who have

outside options?
1.00 3.00 1.30 0.51 0.26 37

Showing rows 1 - 4 of 4

# Field
Choice
Count

1 Yes 72.97% 27

2 Maybe 24.32% 9

3 No 2.70% 1

37



olitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  - 18/02546-20 Språkpolitiske retningslinjer NHH – orientering om innkomne innspill i forbindelse med høringsrunden.  : Language poll- all internationals

Q7 - Why do/why don't you think that the policy pushes away people who have outside

options?

Why do/why don't you think that the policy pushes away people who have...

Professional language is English. Norway is only a small market which should be as attractive as possible to hire high-quality researchers.

Why should somebody spend time studying a new language? To increase personal value in the academic society or to make NHH better? If NHH is
proud of being a local school, why should people with outside options stay?

It's hard to say definitively. I agree that given the incentives to invest in a language (prospect of remaining in Bergen in the long term, etc), a majority
of those who remain would be willing to invest themselves in language skills, irrespective of any policy. But imposing this as mandatory will surely
impose an additional cost on some who, in the absence of such a policy, would have been willing to remain.

Those who speak the language for personal reason will not be influenced, others will have higher incentives to move elsewhere

it is just one additional strong constraint. so everything else equal it can only reduce the attractiveness of nhh relative to the competition.

I think that the policy is based on a(n unsubstantiated) fear that English will take over Norwegian and/or that those staff members who are not very
fluent in English will have less power if all meetings are carried out in English. I think that both the policy suggestion and its opposition have neglected
some important points in the argument. Firstly, language-learning by force (with a threat of a lower salary than Norwegian-speaking peers) is not an
effective strategy and will most likely result in apprehension and dissent against both the language to be learnt and those actors who enforce this
policy. It is also questionable whether this kind of a change is even legal as regards to existing employment contracts. Secondly, why has a multilingual
policy not been considered at all? The proposal suggests a parallel language policy whereby some documents will be translated to English, but it is not
specified in any way what documents this concerns. Even if the international staff were able to prove B1 level of Norwegian, it would likely be too low
proficiency for them to sufficiently comprehend all details of formal documents such as those relating to board meetings etc. Therefore the
requirement for this level is not substantiated with the reasoning provided in the report. A much better policy would be a flexible bilingual policy that
would support the language-learning process of those staff members who feel the need to improve their language skills in either language
(Bokmål/Nynorsk AND English) and allow them to use the language that they feel most comfortable in when those present are able to sufficiently
understand it, or choose a lingua franca that is understood by all, if problems of understanding occur.

First there is the cultural issue. The message this report sends is all too clear: non-Norwegians are second-rank. Second, it is just an extra cost when
applying for a position here relative to other places.

I think that a formal requirement discourages potential colleagues. Nice though to have the option to learn Norwegian at the school.

Because these people would like to work in a place that is both a research focused and wants to compete on the international market (not just in hiding
faculty but hiring good students as well)

Learning the local language is of course a nice thing to do. But having it as a policy makes NHH look very "local" and many international scholars would
like to work in an international setting!!

all rlse equal, they will choose NOT to incur this cost

It's already hard to recruit well from here, not many in the outside know Bergen, NHH, so it's already kind of risky or unknown for many to consider
coming here. Adding more barriers doesn't help.

I think that this sends a negative signal about the culture and ambitions of the NHH. If researchers are choosing between otherwise similar institutions,
I think that this will push good international researchers away from choosing the NHH---learning a new language takes a lot of time and effort, and
unless researchers are given a full year (extra) without teaching to make up for the time lost learning the language, then we will be at a competitive
disadvantage.
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Why do/why don't you think that the policy pushes away people who have...

Why would I choose to go someplace where they really do not value me and the contribution I make in the International community?

I do believe that people who stay for several years in a country, should learn that country's language. On the other hand there is a certainly a risk that
good researchers choose other institutions, if mandatory requirements become strict. If the proposed language issue is implanted, it becomes very
important to back up and provide the resources necessary for foreign post docs and faculty to acquire the Norwegian skill required.

not forced to learn a small language elsewhere

Because we want to spend our time on doing research and not on learning Norwegian. Being a successful researcher takes a lot of time!

Learning a new language to intermediate level requires a large investment in terms of time, which otherwise could be used for research and thus a
negative impact on ones academic career

Sends signal of distrust

Feeling unwanted and being forced to concentrate on things different from research

Teaching in Norwegian is clearly a big burden to non-Scandinavian. If one has outside options in which they don't have to do so, she/he would definitely
move.

It signals NHH's focus on being a local institution rather than having international ambitions.

It is a calculated insult to research-productive faculty, who put their hearts and souls into executing at a high level, and are being told that despite that
they are inadequate.

The time investment it takes to acquire a completely new language will take away research time.

The policy could affect me because it could worsen the quality of research environment. The policy would make it even more difficult to bring in high-
quality international researchers that are already difficult to do so. Like everyone else, I would want to work with good research colleagues.

People with top publications in general have good outside options, e.g., moving to a higher-ranked and better paid research school with no language
requirement. For top researchers, they would spend more time on doing research than on mastering another language, as their value lies in their high-
quality research rather than whether they are multi-lingual or not. Given that top researchers tend to have high job mobility and are welcome (or
sought after) by other schools, the proposed language policy at NHH would only push away international faculty members who have outside options.

I might have a marginal effect, although I think other factors are larger drivers of this push. Some might even be caused by not being able to
communicate in Norwegian and therfore be part of a society that is in constant flux. Another reasons are the inability to offer competitive salaries.

The language policy at universities differs from country to country, and unless someone has an outside option in the English speaking countries or a
international university like INSEAD in France, the issue will be similar.

Learning Norwegian is a specific investment that costs time. Some people might prefer to focus on their research. In addition, the policy suggests that
non-Norwegians are not as valuable as Norwegian faculty.

Other places (such as UPF and Toulouse) have a language requirement. But Spanish and French are widely spoken - so most people have met them
before in their education, and don't mind improving them. But no non-Scandinavians have any idea about Norwegian (so it will be most time-
consuming to learn it) and there is no practical reason to do it (everyone in Norway speaks excellent English). Even if I learn Norwegian, it will be so
painful for Norwegians (students, staff and people in the street) to speak to me that they will immediately switch into English. So this will be costly for
foreigners (in terms of time and brain capacity) and no benefit to anyone.
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Q6 - Do you think that the policy will have a negative impact on research output?

Yes

Maybe

No

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

# Field Minimum Maximum Mean
Std

Deviation
Variance Count

1
Do you think that the policy will have a negative impact on

research output?
1.00 3.00 1.57 0.64 0.41 37

Showing rows 1 - 4 of 4

# Field
Choice
Count

1 Yes 51.35% 19

2 Maybe 40.54% 15

3 No 8.11% 3

37
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Q8 - Why do you think the policy will have the impact you suggested in the previous

question?

Why do you think the policy will have the impact you suggested in the previ...

I believe, the policy will have, on average, a negative effect on hiring good researchers. Even if NHH can attract post-doc, they might leave after the
post-doc and potentially before they have published their projects (previous or which they have started at NHH)

What is in their mind of NHH management? Teaching, research or something else? A language policy is an indication of what they want to do.

It is hard to say, but it may very well impact research output. I have two main concerns here. The first is it might discourage specific applicants from
even applying in the first place. Moving to Norway from abroad (even from places in Europe) is a big change for many people. We see this expressed in
our job market candidates. The assimilation process is a real concern, and seeing a policy which would force you to assimilate might send a negative
signal. The second is similar to the concern voiced in the report on the language policy: that though an uncommon event, such a language policy is
likely to adversely impact the probability of success when recruiting senior researchers. Imagine the population of excellent researchers, which is a
very small population to begin with. Now imagine adding on top of this the condition of willingness to learn a language.

It will make NHH less attractive on the international market

it depends how it is implemented. learning a language takes time and taking time to do that will harm our scientific production. but it depends what we
are expected to cut down when we spend time learning norwegian. will we have to teach less, or to do less reseach, or both? that needs to be clarified.

Those who suggest this policy should take into consideration that Bergen is generally not the most attractive place to move to as a foreigner. The
climate is challenging, the city is small, and there are few direct flights to most major cities outside of Norway. Of course, the wages are high, but so are
living costs. If NHH wants to attract top academics internationally, it must consider the return on investment for those academics. Learning a new
language is definitely an investment, but futile if a few years later one decides to move away. Therefore, it would make NHH much more attractive if
learning the local lingo were presented as an opportunity rather than a threat. Rather than stating that permanent staff “shall have sufficient
Norwegian and English language skills” and then enforcing this warning with a mandate that imposes learning (“shall learn”) only(!) on non-Norwegian
staff, why could the proposal not be formulated as a promise instead: “NHH commits to providing supplementary language teaching for those staff
members who lack fluency in either Norwegian or English, as these are the main working languages at NHH.”

Would take time. No formal requirement necessary.

Because forced language learning will take away a lot of time from research. Either because people comply or because they comply, or because they
spend effort on finding an outside offer

Because my brain is already fried when i get home from a whole day of teaching/researching/supervising. I tried several times to learn Norwegian and
to attend a course, but this takes time. I prefer to spend that time publishing in ABS 4 journals. Maybe some foreign researchers excel at learning
language in their free time, but I can't.

because it costs time to learn norwegian, specially if this is a job requirement

This will have an impact both in terms of moving effort from research to language, and by affecting recruitment.

It will be impossible to have the goal of improving NHH’s rank in Europe or the international community if we restrict individuals who will be hired at
NHH to norwegian speaking scholars. This recommendation. Is contrary to the interest in improving the international ranking of NHH. Which of the two
goals have the highest priority for the school? It will not be possible to have both. If you want norwegian speaking colleagues, you must stop talking
about increasing the international standing of the school.

Norwegian is a small language
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End of Report

Why do you think the policy will have the impact you suggested in the previ...

Again, if we need to spend time on learning Norwegian there is less time left for doing research.

The likelihood of high quality international researchers to apply to a school with such language requirement will decrease

Because of internationally less competitive people coming to NHH, thus lowering the position in the international competition on research output

Less time for research

One has to spend much preparing for lectures, that takes away her/his resources which could've been used for doing research..

Because the best researchers don't like a culture that is hostile to international faculty.

If enacted, it sends a clear message that research is not very important at NHH.

It might affect the research output through hiring process, again. We should not raise a hurdle for fresh international PhD's.

Time is limited. When you have to spend time on something, it will sacrifice the time you spend on other things. Therefore, if NHH forces the language
requirement, it will either push away people who have outside options (who are usually top performers on research) or sacrifice their time on doing
research and in turn reduce their research output.

No suer whether it is negatve on research output. It might not improve since you are limited in attracting international (star) faculty, but at the same
time there is an increased focus on impact and involvement of industry. From my own experience, not being able to communicate in Norwegian is an
issue for collaborating with industry. I guess this might be heavily dependent on discipline.

In recent years NHH has gained publication points from international recruits. Hence, if this goes down NHH will lose. Most of permanent faculty is
Norwegian and hence there is no impact expected.

Again, learning Norwegian requires substantial time and effort that will reduce time and effort spent on research.

I will have to spend time learning Norwegian - and more time dedicated to maintaining it, since there is no real reason to speak it on a day-to-day
basis. (It is obviously better for the students and staff to speak to me in English, and keep up their English skills, than to have me being
incomprehensible in Norwegian.) How much research or teaching preparation will this take out of my time?
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UTSKILLING AV KVALITETSRAPPORT FOR UTDANNING FRA 
NHHS ÅRSRAPPORT 

Saksbehandler Kjetil Larssen 

Arkivreferanse 19/00645-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 20/19 

Forslag til vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til forslaget om å skille ut rapporten om utdanningskvalitet fra NHHs 

årsrapport til Kunnskapsdepartementet.  

Bakgrunn: 

Høyskolen rapporterer årlig om sin virksomhet til Kunnskapsdepartementet gjennom 

dokumentet Årsrapport for NHH. Samtidig utgjør årsrapporten høyskolens årlige rapportering

om studiekvalitet på aggregert nivå til styret.  

Det har tidligere vært vurdert som hensiktsmessig å samle disse to rapportene i ett og samme 

dokument.  De to rapportene skal imidlertid fylle ulike funksjoner, og har også ulike 

mottakere i henholdsvis eierdepartement og styre. De interne spenningene mellom de to 

rapportene er blitt tydeligere over de siste årene, både i arbeid med Årsrapport og i arbeidet 

med kvalitetsutvikling i utdanningen.  

For å øke kvaliteten i både årsrapporten til Kunnskapsdepartementet og i styrets rapport om 

kvaliteten i utdanningen, foreslås det nå å skille de to rapportene. Det er oss bekjent ikke 

andre institusjoner som har valgt å slå sammen disse rapporteringene på samme måte som 

NHH har gjort. 

En utskillelse av rapporteringen om utdanningskvalitet fra årsrapporten vil gjøre det mulig å 

rendyrke de to dokumentene. Årsrapporten vil da i større grad bli et dokument hvor høyskolen 

følger opp sin helhetlige strategi, herunder selvsagt også på utdanningsfeltet ovenfor 

departementet. Vi vil imidlertid kunne flytte en del mer detaljorientert informasjon og 

rapportering som i dag inngår i årsrapporten, over i en mer intern rapport rettet mot 

utdanningskvalitet og utviklingstrekk i studieprogrammene. Dette gjør at vi også kan ta inn 

informasjon i rapporten som i dag holdes utenfor av hensynet til den eksterne mottakeren.  

Årsrapporten om utdanningskvalitet vil være en viktig kanal for å holde styret informert om 

utviklingen i studieprogrammene, men også for å overholde kravene i Forskrift om tilsyn med

utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) hvor det i § 4-1 (2) 

fremkommer at «Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle 

nivåer.». 



21/19 Årsrapport for 2018 - Klagenemnda  - 19/00191-2 Årsrapport for 2018 - Klagenemnda  : Årsrapport for 2018 - Klagenemnda

1 

ÅRSRAPPORT FOR 2018 - KLAGENEMNDA 

Saksbehandler Anette Undheim 

Arkivreferanse 19/00191-2 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 21/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar årsapporten til orientering. 

Bakgrunn: 

§ 5 i reglementet for Klagenemnda legger til grunn at nemnda skal avgi en årlig rapport til

høyskolens styre. Det er utarbeidet en årsapport som ble vedtatt av Klagenemnda i møte av 

05.02.2019. Årsrapport er ikke utarbeidet tidligere, og årsrapporten inneholder derfor ikke 

sammenligninger med tidligere år.  
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KLAGENEMNDA VED NHH
Årsrapport 2018

Vedlegg
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INNLEDNING 

Klagenemnds virksomhet er hjemlet i universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 5-1. I tillegg
gjelder forvaltningsloven for nemndas saksbehandling. 

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak som er fattet ved Norges Handelshøyskole 
(NHH). Klagenemnda behandler også klager over formelle feil ved eksamen. Klagenemdas 
vedtak i klagesaker er endelige og kan således ikke påklages videre. 

I tillegg behandler og treffer Klagenemnda vedtak i noen sakstyper som førsteinstans. Dette 
gjelder saker om mistanke om fusk etter universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8, andre 
saker om bortvisning og utestenging etter §§ 4-8, 4-9 og 4-10, samt saker om forfalskning av 
søknadspapirer i forbindelse med opptak (§ 3-7 åttende ledd). Klagenemndas vedtak i disse 
sakene kan påklages til Felles Klagenemnd, som er den nasjonale Klagenemnda for nærmere 
bestemte vedtak fattet ved universiteter og høyskoler. 

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er 
til stedet, jf. uhl. § 5-1 (4).  

KLAGENEMNDAS SAMMENSETNING 

Klagenemnda har hatt følgende sammensetning i 2018: 

Leder: lagdommer Martin Tenold 

Vara for leder: lagdommer Rolf Strøm 

Representanter for de vitenskapelige ansatte: 

Professor Jonas Andersson 

1. Vara:  Førsteamanuensis Jørgen Haug
2. Vara:  Professor Hans Jarle Kind

Førsteamanuensis Sissel Jensen 

1. Vara: Førsteamanuensis Linda Orvedal
2. Vara: Professor Katarina Kaarbøe

Studentrepresentanter vårsemesteret 2018: 

August Aase Boge  vara: Christan Ziesler 

Ingelin Uthaug        vara: Isabelle Carolina Molander 

Studentrepresentanter høstsemesteret 2018: 

Ingelin Uthaug   vara: Isabelle Carolina Molander 

Anders Dovran  vara: Marius Hauahei 

Klagenemndas sekretær er Anette Undheim ved seksjon for økonomi. 
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SAKER I KLAGENEMNDA 2018 

I 2018 hadde Klagenemnda 6 møter, hvor det til sammen ble behandlet 31 saker. 

Oversikt over typer saker: 

Type sak Antall 
Klagesaker 24 
Fuskesaker 7 

Klagesaker 

Klagesaker er saker hvor en student har påklaget et enkeltvedtak truffet av institusjonen. 
Eksempler på enkeltvedtak kan være avslag på søknad om utvidet studierett, avslag på søknad
om ekstra eksamensforsøk eller avslag på søknad om intern overgang til masterprogrammet 
uten fullført bachelor. Klagenemnda behandlet 24 klagesaker i 2018. 

I 2018 behandlet Klagenemnda tre saker knyttet til avslag på søknad om utvidet studierett. I to 
av disse sakene fikk klager medhold.  

Klagenemnda behandlet to klagesaker knyttet til for sen innlevering av eksamen i WISEflow i
2018. En av disse sakene resulterte i at klager fikk medhold (dissens). Studieadministrativ 
avdeling meldte i tillegg opp en sak til knyttet til dette. Denne ble imidlertid ikke 
realitetsbehandlet av Klagenemnda, da nemnda la til grunn at de allerede hadde fattet et 
gyldig vedtak i saken.  

To klagesaker knyttet til avslag på søknad om intern overgang til masterprogrammet uten 
fullført bachelorgrad ble behandlet av Klagenemnda i 2018. Klager fikk medhold i en av disse 
sakene.  

Klagenemnda behandlet en klage knyttet til ekstra eksamensforsøk. Klager fikk ikke medhold
i denne saken.  

Det ble fremsatt en klage knyttet til formelle feil i 2018. Klagenemnda kom til at det forelå en 
formell feil ved gjennomføring av eksamen i den aktuelle saken.  

Klagenemnda har vurdert at det ligger utenfor Klagenemndas kompetanseområde å overprøve 
faglige vurderinger i innpassaker. Nemnda har derfor bare vurdert om saksbehandlingen har 
vært forsvarlig i disse sakene. Det ble behandlet syv klagesaker knyttet til innpass i 2018, og 
Klagenemnda konkluderte med at det hadde vært en forsvarlig saksbehandling i alle disse 
sakene.  

NHH har nasjonalt ansvar for saksbehandling av søknader om siviløkonom som sidetittel fra 
søkere med utenlandsk utdanning. Klagenemnda behandlet to klagesaker knyttet til dette i 
2018. Klager fikk medhold i en av disse sakene.  

Klagenemnda behandlet i tillegg en klage knyttet til manglende innlevering av skoleeksamen, 
en klage på beregning av karaktersnitt, en klage på avslag på oppmelding etter gjeldende frist, 
en klage på manglende tillatelse til å ta ekstra emner ved utvidet studierett samt en klage på 
avvisning. Klager fikk ikke medhold i noen av disse sakene.  
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Fuskesaker 

Fuskesaker er saker om mistanke om fusk etter universitets- og høyskoleloven §§ 4-7
(annullering) og 4-8 (utestenging). I 2018 behandlet Klagenemnda syv slike saker. 
Klagenemnda kom til at kandidatene hadde fusket i fem av disse sakene. Reaksjonsformen i 
fire av disse sakene var annullering av eksamen eller kursgodkjennelse. I en av sakene ble det 
annullering samt ett semesters utestengelse.  

Klagenemndas vedtak i fuskesaker kan påklages til Felles Klagenemnd. Ingen av vedtakene 
ble påklaget.  

Advokatrepresentasjon og utgifter 

Uhl. § 4-8 (5) legger til grunn at en kandidat har rett til å la seg bistå av advokat fra sak om 
bortvisning eller utestenging er reist. Utgiftene til dette skal dekkes av institusjonen.  

I 2018 var studenten representert av advokat i to av de syv fuskesakene. Samlet beløp
advokatutgiftene seg til kroner 21 101,25.  
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VIDEREFØRING AV PEDER SATHER CENTER VED UC BERKELEY 

Saksbehandler Gunnar Christensen 

Arkivreferanse 14/01431-5 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 22/19 

Forslag til vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til at NHH deltar i videreføringen av Peder Sather Center for 

Advanced Study ved UC Berkeley, og bevilger nødvendige midler til å dekke NHHs bidrag til 

driften av senteret i avtaleperioden 2020-2026.    

Bakgrunn: 

Peder Sather Center for Advanced Study (PSC) ble etablert i 2012 som et formelt 

samarbeidsforum mellom UC Berkeley og åtte norske institusjoner (senere er NMBU kommet 

med som en niende institusjon). Senteret er vel etablert i egne lokaler på toppen av Barrows 

Hall, «SV-bygget» på UC Berkeley campus. 

Hovedformålet med PSC er å tilrettelegge for og bidra til styrking av eksisterende samt 

utvikling av nye forskningssamarbeid mellom UC Berkeley og de norske institusjonene som 

deltar i senteret. Økonomisk støtte fra PSC gir mulighet til å kunne gjennomføre konkrete 

forskningsaktiviteter, herunder workshops, minikonferanser, forskningsopphold, pilotstudier, 

datainnsamling og –analyse, mv. i tette samarbeid mellom topp forskere fra UC Berkeley og

forskere fra de norske institusjonene. 

PSC har full støtte fra UC Berkeleys ledelse. Tidligere Chancellor Bob Birgeneau signerte 

avtalen som ble inngått med de åtte norske institusjonene (NFR var også med i oppstarten) i 

2012. UC Berkeley stiller lokaler, annen infrastruktur og administrative ressurser til 

disposisjon for senteret, mens forskningsaktivitetene i all hovedsak finansieres av bidragene 

fra de norske institusjonene. Ansvaret for programmet/senteret på amerikansk side er delegert 

til College of Letters & Science, med Executive Dean Carla A. Hesse i spissen. UC Berkeley 

ansetter Executive Director ved senteret. Dessuten fungerer professor Trond Petersen som 

Academic Director. 

For perioden 2012 – 2019 har de norske institusjonene bidratt med ca. 34 MNOK. I tillegg

støttet NFR oppstarten av senteret med 2,5 MNOK. Bidraget fra den enkelte institusjon har 

variert fra 10 MNOK (UiO) til 1 MNOK (UiT). NHH gikk i 2012 inn med 500 KNOK og 

forpliktet seg samtidig til 300 KNOK pr. år de påfølgende fire årene, jf. styresak 51/11. 

Totalbeløpet 1,7 MNOK er senere spredd ut på til sammen åtte år. 

Et grunnleggende prinsipp har vært å finansiere støtteverdige prosjekter slik at hver norsk 

institusjon får tilbake i sum omtrent samme andel av prosjektmidlene som institusjonens andel 

av de samlede bidragene fra de norske partnerne. NHHs samlede bidrag fra 2012 til 2019 
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utgjør nøyaktig fem prosent av tilgjengelige midler til prosjektstøtte. NHH har i perioden 

mottatt støtte til i alt åtte prosjekter med en samlet støtte på i underkant av 200 KUSD, noe 

som utgjør temmelig nøyaktig fem prosent av samlede bidrag fra de norske institusjonene. 

NHH-prosjektene har i all hovedsak vært samarbeid mellom fagfolk innenfor Economics, i 

første rekke behavioral  economics, competition economics og industrial organisation (IO).  

 

Videreføring av senteret 

Det siste året har det vært jobbet med planer for videreføring av senteret, herunder modell for 

finansiering. Rektorene ved de ni norske institusjonene har vært kontaktet og har nesten uten 

unntak uttrykt interesse for å gå videre med samarbeidet. Universitetet i Stavanger (UiS) er 

eneste institusjon som har valgt å trekke seg ut. De øvrige åtte er i utgangspunktet positive til 

videreføring. NHH har i den forbindelse mottatt en anmodning fra leder i Det norske Peder 

Sather-konsortiet, rektor Svein Stølen (UiO), om å bekrefte NHHs deltagelse og økonomiske 

bidrag i ny avtaleperiode (2020-2026), jf. vedlagte brev datert 11.02.2019 (vedlegg 1). 

 

Alle institusjonene er bedt om å øke sine bidrag i den nye avtaleperioden. NHH er således 

bedt om å bidra med til sammen 2.419.149 NOK fordelt på sju innbetalinger. Denne summen 

tilsvarer vårt opprinnelige bidrag, 1,7 MNOK, pluss 30 prosent vekst og 3 prosent 

indeksregulering. 

 

Vurdering  

Gjennom PSC har norske forskere knyttet nære bånd med kollegaer ved UC Berkeley. Et 

sentralt prinsipp har vært at støtteverdige prosjekter skal ledes av to co-PIs (principal 

investigators), én fra UC Berkeley og én fra den(de) norske institusjonen(e). Dette har sikret 

at prosjektene har hatt faglig forankring og forpliktelse begge steder, men har samtidig vært 

krevende fordi det ikke alltid har vært lett for norske forskere å etablere et forpliktende 

samarbeid med sine Berkeley-kollegaer. For NHHs del har dette gått relativt greit, men det 

har av naturlige grunner blitt en konsentrasjon innenfor Economics fordi det på dette området 

lenge har eksistert gode relasjoner og sterke bånd mellom norske og amerikanske forskere. 

 

Siden dette har vært en av utfordringene i programmet, har UC Berkeley forpliktet seg til å 

hjelpe norske forskere til å finne sterke samarbeidspartnere på UC Berkeley, jf. vedlagte brev 

fra UC Berkeley v/Dean Carla A. Hesse og Academic Director Trond Petersen (Vedlegg 2). 

 

PSC har så langt vært en suksess i forhold til å fremme norsk forskningsaktivitet på ett av 

verdens mest anerkjente universiteter. Senteret har selvfølgelig hatt god drahjelp av at Peder 

Sather er norsk og samtidig et navn og «institusjon» som er høyst synlig på campus, jf. the 

Sather Gate og the Sather Tower. Senteret fikk mye god publisitet i forbindelse med åpningen 

og etableringen, herunder hilsningstale (på video) fra statsminister Jens Stoltenberg og besøk 

fra kronprinsparet i 2013. 

 

Haas School of Business er en aktiv partner i senteret, blant annet ved at Dean Rich Lyons har 

vært styremedlem i hele perioden. I en ny avtaleperiode må NHH ha en klar intensjon om å 

skape gode relasjoner og nytt konstruktivt samarbeid mellom Haas- og NHH-forskere innen-

for sentrale bedriftsøkonomiske fag.  PSC er nærmere beskrevet i vedlagte brosjyre (vedlegg 3).  

 
Vedlegg: 

1. Brev datert 11.02.2019 fra leder i Det norske Peder Sather-konsortiet. 

2. Brev datert 19.01.19 fra UC Berkeley v//Dean Carla A. Hesse og Academic Director Trond Petersen. 

3. Brosjyre Peder Sather Center. 
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January 19, 2019 

Norwegian Advisory Board of Peder Center for Advanced Study, 
University of California, Berkeley 

Dear Norwegian Advisory Board for the Peder Center for Advanced Study 

In connection with the renewal of the agreement for the Peder Sather Center 
for Advanced Study, we want to let you know that in the next period the 
University of Californa, Berkeley will, in order to ensure that the Center 
continues to thrive and become even more successful, assist and collaborate 
with the Norwegian institutions in helping them find strong collaborating 
partners among the faculty and research centers on our Campus. 

Sincerely, 

Carla A. Hesse 
Co-Chair of Executive Committee and Member of Advisory Board for 
   Peder Sather Center for Advanced Study  
Executive Dean, College of Letters & Science 
Dean of the Division of Social Sciences 
Peder Sather Professor, Department of History 

Trond Petersen 
Academic Director, Peder Sather Center for Advanced Study  
Associate Executive Dean, College of Letters & Science 
Professor, Department of Sociology and Haas School of Busines 

SANTA BARBARA  •  SANTA CRUZ BERKELEY  •  DAVIS  •  IRVINE  •  LOS ANGELES  •  MERCED  •  RIVERSIDE  •  SAN DIEGO  •  SAN FRANCISCO 

PEDER SATHER CENTER FOR ADVANCED STUDY 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 

Vedlegg 2
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Peder Sather Center 
for Advanced Study

A Research and Educational Collaboration
between Norway and the

University of California, Berkeley

sathercenter.berkeley.edu

Vedlegg 3
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Peder Sather Center for  
Advanced Study 
 

Background and Purpose 

The primary mission of the Peder Sather Center for Advanced Study is 

to strengthen ongoing research collaborations and foster the develop-

ment of new collaborations between the University of California, 

Berkeley and the consortium of nine participating Norwegian academic 

institutions. The Peder Sather Center for Advanced Study’s funding 

enables UC Berkeley faculty to conduct exploratory and cutting edge 

research in tandem with leading researchers from the following nine 

Norwegian higher education institutions and the Research Council of 

Norway: 
 

 BI Norwegian Business School (BI) 

 Norwegian School of Economics (NHH) 

 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

 University of Agder (UiA) 

 University of Bergen (UiB) 

 Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 

 University of Oslo (UiO) 

 University of Stavanger (UiS) 

 UiT The Arctic University of Norway 

 

The Peder Sather Center selects projects for support and serves as the 

administrative hub for these partnerships. The center uses its financial 

resources to support activities such as workshops, mini-conferences, 

virtual intellectual exchanges, Ph.D. student exchanges, postdoctoral 

fellow exchanges, exploratory and pilot studies, and research activities 

such as data collection and analysis. 
 

The choice of the name – the Peder Sather Center for Advanced Study

(also referred to as the Peder Sather Center) – drew inspiration from 

the life of Peder Sather (1810-1886), one of the earliest trustees of the 

University of California. Interest in this successful and public-spirited 

Norwegian immigrant was given new impetus in 2011 by the publica-

tion in Norway of the first authoritative Sather biography, Mannen i 

Montgomery Street by the noted Norwegian woman of letters, Karin 

Sveen (published in English as The Immigrant and the University: Peder 

Sather and Goldrush California, University of California Press, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Peder Sather (1810-1886) 

Peder Sather, a farmer’s son from Norway, 
emigrated to New York City in 1832. 
There he started up as a servant and lottery 
ticket seller before opening an exchange 
brokerage, later to become a full-fledged 
banking house. When gold was discovered 
in California, banker Francis Drexel  
offered Peder Sather and his companion, 
Edward Church, a large loan to establish a 
bank in San Francisco.  From 1863 Peder 
Sather went on as the sole owner of the 
bank and in the late 1860’s he had become 
one of California’s richest men.  
 

Peder Sather was a public-spirited man, a 
philanthropist and an eager supporter of 
public education on all levels and for both 
sexes. In 1860 he was elected member of 
the Board of Trustees of The College of 
California in Oakland. This board worked 
to establish the first university in Califor-
nia, today’s University of California, 
Berkeley. Thus, he became one of the 
founding fathers of this institution. 
 

Being deeply engaged in equal rights of  
blacks in the U.S., Peder Sather also sup-
ported an end to slavery, and helped secure 
housing, work and education for freed 
slaves after the Civil War.   
 

Today Peder Sather’s name is memorial-
ized by the Sather Gate and the Sather 
Tower at the UC Berkeley campus. 
 

Biographic summary by Karin Sveen, author of  
The Immigrant and the University: Peder Sather
and Goldrush-California, 2014 UC Press. 
(originally published as Mannen i Montgomery 
Street, 2011 Oktober: Oslo), pictured above.  

 Peder Sather Center for Advanced Study, Page 1 
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About the Peder Sather  
Center 
 

The need for a center at UC Berkeley to foster and 
manage academic exchanges with Norway be-
came increasingly apparent over the years. The 
number of Norwegian professors and students vis-
iting, conducting research, and studying at UC 
Berkeley had been on the rise for several years.  
This included many who had been invited to cam-
pus by UC Berkeley Professor of Sociology, 
Trond Petersen, himself a native of Norway, who 
currently serves as the inaugural Academic Direc-
tor of the Peder Sather Center. 

The idea for the center had early support from UC 
Berkeley’s leaders, providing that sufficient fund-
ing could be secured to guarantee its success. Pro-
fessor Petersen and his colleague, Professor Liv 
Duesund, of the Department of Special Needs Ed-
ucation of the University of Oslo, jointly took 
leadership for the project. They approached vari-
ous government ministries and other potential 
sponsors in Norway over a period of years. Ani-
mated in particular by Professor Duesund’s entre-
preneurial spirit, the idea captured the imagination 
of academic and governmental leaders in Norway, 
and in May 2012, the Norwegian National Re-
search Council and eight Norwegian institutions 
of higher education signed a formal agreement  
with UC Berkeley to create the Peder Sather  
Center for Advanced Study. The center became 

active in the 2012-2013 academic year. In 2016, 
the Norwegian University of Life Sciences 
(NMBU) joined the consortium.  
 

Leadership and Governance 
 

Beginning a new phase of formal cooperation be-
tween UC Berkeley and the Norwegian academic 
community, the center was formally established in 
May 2012, with the signing of a partnership 
agreement. This agreement serves as the guiding 
document for both parties, outlining the center’s 
operating principles, its leadership structures, and 
how its activities will be governed. 
 

With respect to UC Berkeley, the Chancellor 
delegated authority for the program to the Deans 
of four of the academic divisions in the College of 
Letters & Science (Arts & Humanities, Biological 
Sciences, Mathematical & Physical Sciences, and 
Social Sciences), with the Executive Dean, Dean 
of Social Sciences, and Peder Sather Professor of 
History Carla Hesse, serving as their spokesper-
son and as lead for the project.  
 

Staff 
 

Professor Trond Petersen, a member of the UC 
Berkeley faculty, is the Academic Director of the 
Peder Sather Center. Professor Liv Duesund, of 
the University of Oslo, is Special Advisor to the 
center.  The Executive Director of the Peder 
Sather Center is Jason Rozumalski.  

Former Chancellor Bob Birgeneau with Crown Princess  
Mette-Marit, Crown Prince Haakon and Professor Liv Duesund  in 
Berkeley, May 2013. Crown Prince Haakon earned a bachelors 
degree from UC Berkeley in political science. Photo: Bruce Cook  

Executive Dean and Dean of Social Sciences of the Berkeley College of 
Letters & Science, Professor Carla Hesse, thanks the Crown Prince and  
Princess for their visit to Berkeley in May 2013. Photo: Bruce Cook.  
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The Peder Sather Center fosters scholarly activities that promote international cooperation,  
understanding, and the advancement of knowledge. 
 

The Peder Sather Center also receives grant proposals for research activity outside the  
aforementioned themes. Examples are: 

 

  group research awards 

  special short-term visiting lectureships 

  one-time workshops 

  conferences and seminars 

 visiting post-doctors, visiting scholars (e.g.,        

faculty) 

  visiting graduate students 

 

Activities are developed to facilitate and promote true 
transatlantic collaborations in research and  

education. Awards are determined annually by the Ex-
ecutive Committee.  

Above: Barbro Osher, Consul General of Sweden, and Liv Duesund 
visit the Peder Sather Center office in September 2017 for a talk by 
Knut Olav Aamaas, Director of Freedom of Expression (Oslo) and 
member of the board for the Holberg Prize. Photo by Knut Olav  
Aamaas.  
 
Right: The 2014 Nobel Laureate, Professor Edvard Moser of the Kavli 
Center of Systems Neuroscience in Trondheim, Norway, visited with 
distinguished colleagues in Berkeley following his  
keynote address at a day-long conference held in honor of  
comparative psychologist Edward Tolman.  He is pictured here with 
2013 Nobel Laureate Randy Schekman, Berkeley professor  of molec-
ular and cell biology.  The Peder Sather Center  
co-sponsored the dinner celebrating Professor Moser’s visit.   

 Peder Sather Center for Advanced Study, Page 4 
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 Audio-Visual Temporal Misalignment as a Factor In Historical 
Sound Change  

 

 Efficiency and Equity in Economics Based Tools for Climate 
Change Policy 

 

 Empirical Analysis of Firm Incentives and Moral Hazard in  
      Vertical Relations  
 

 Role Of Nature Versus Humans in Shaping Fish Populations 
 

 Trapped in Treatment: The Effects of Sick Leave on Long  
Term Labor Market  

The proposals funded by the Peder Sather Center cover the broadest 
academic disciplines and have included: 
 

 Studies of Educational Systems, Principles and Practices  
 

 Ezra Pound: Propaganda, Poetry, and Fascist Faith 
 

 Assessing Intermediary Expertise in Arctic Energy Development 
 

 

Executive Director Jason Rozumalski. 

Berkeley will continue to pursue 

collaborative research with  

Norwegian universities on the  

topics named above. However, in 

the coming years, there is an ex-

traordinary opportunity to con-

centrate very substantial resources 

on achieving progress in two areas 

of great interest to Berkeley — 

and of the greatest consequence to

the world. These are neuroscience 

and the development of efficient 

and environmentally sound sources 

of energy. 

In Neuroscience, the Brain 

Initiative, announced in 2013 by 

U.S. President Barack Obama, of-

fers the possibility to concentrate 

the energies of Berkeley’s world-

renowned scientists in a field that 

holds enormous promise. The 

National Institutes of Health has 

recently announced that three 

of these awards would go to 

Berkeley campus projects.  This 

is another sign of the great pro-

gress of Berkeley researchers in 

areas such as computational neu-

roscience, neural engineering and 

neural prostheses, addressing trau-

matic brain injury, and working on

neuro-psychiatric disorders. 

In the development of efficient 

and environmentally sound energy, 

Berkeley is a leader in both biologi-

cally based alternative fuels as well 

as in the development of photo-

voltaics, efficient and stable battery 

technologies, and a host of other

promising areas. Opportunities for 

significantly increasing our contri-

butions in this area are enormous. 

 
Two Cutting-Edge Fields for Enhanced Programming at Berkeley 
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Berkeley Advisory Board 
(*denotes members of the Executive Committee) 

 
 

Anthony Cascardi*  

Dean, Arts & Humanities   

Professor, Comparative Literature and Spanish 
 

Carla Hesse* 

Executive Dean, College of  

  Letters & Science  

Dean, Social Sciences 

Peder Sather Professor of History 
 

Glynda Hull 

Professor, Graduate School of Education 
 

Rich Lyons* 

Bank of America Dean, H aas School  

  of Business 

 

Steve Martin* 

Dean, Biological Sciences 

Professor, Cell and Developmental Biology 
 

Trond Petersen 

Academic Director of the Peder Sather Center,  

  Ex Officio 

Professor, Sociology 
 

Mark Sandberg 

Professor, Scandinavian Studies  

Professor, Film and Media  
 

Anno Saxenian*  

Dean and Professor, School of Information 

Professor, City and Regional Planning 
 

Elliot Turiel  

Associate Dean for Academic Affairs and  

  Professor, Graduate School of Education  
 

Paul K. Wright 

Professor, Mechanical Engineering 

 

 

 

Special Advisor  

Professor Liv Duesund  

Faculty of Education, University of Oslo 

Above:  Gudmund Hernes, former Minister of Education in Norway, 
meets with Academic Director Trond Petersen at the Peder Sather 
Center in September 2017. Photo by Liv Duesund. 
 
Below: The Peder Sather Center offices at UC Berkeley opened in 
December 2014.  They are located on the top (8th) floor of Barrows 
Hall within the Social Science Matrix (SSM).   
 

The newly renovated space is graced with sweeping views of the UC 
Berkeley campus, the Berkeley hills to the east, and San Francisco 
Bay to the west. It is a stunning and inspiring site for the  
location of the Peder Sather Center.  
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Rectors: 
 
 
Gunnar Bovim 
Norwegian University of Science and Technology 
 
Marit Boyesen 
University of Stavanger 
 
Øystein Thøgersen  
NHH Norwegian School of Economics 
 
Inge Jan Henjesand  
BI Norwegian Business School 
 
Anne Husebekk 
UiT The Arctic University of Norway  
 
Dag Rune Olsen 
University of Bergen 
 
Svein Stoelen 
University of Oslo 
 
Frank Reichert  
University of Agder 
 
Mari Sundli Tveit  
NMBU Norwegian University of Life Sciences   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Advisory Board: 
(*denotes Executive Committee members) 
 

Gunnar E. Christensen* 
Vice Rector for Faculty Affairs 
NHH Norwegian School of Economics 
 
Anne Halvorsen* 
Dean, Faculty of Social Sciences 
University of Agder 
 
Øystein Johnsen 
Pro-Rector 
Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 
 
Dag Husebø 
Prorector/Vice President 
University of Stavanger 
 
Bjøn Tore Kjellemo 
Norwegian Research Council 
 

Margareth Hagen* 
Pro-Rector, Faculty of Humanities 
University of Bergen 
 
Sten Runar Ludvigsen* 
Dean, Faculty of Educational Sciences 
University of Oslo 
 
Sonni Olsen 
Dean, Faculty of Humanities, Social Sciences 
  and  Education 
UiT The Arctic University of Norway 
 
Ulf Henning Olsson 
Provost 
BI Norwegian Business School 
 
Olav Bolland* 
Dean, Faculty of Engineering 
Norwegian University of Science and Technology 
NTNU 
 

 

 
 
 

Norwegian Advisory Board 
Representing the institutions of the Norwegian Consortium 
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Nobel Laureates 
University of California, Berkeley 
 
2014 Eric Betzig (Chemistry) 

2013 Randy Schekman (Physiology or Medicine) 

2011 Saul Perlmutter (Physics) 

2009 Oliver E. Williamson (Economics) 

2006 George Smoot (Physics) 

2001 George A. Akerlof (Economics) 

2000 Daniel L. McFadden (Economics) 

1997 Steven Chu (Physics) 

1997 Stanley B. Prusiner (Physiology or Medicine) 

1994 John C. Harsanyi (Economics) 

1986 Yuan T. Lee (Chemistry) 

1983 Gerard Debreu (Economics) 

1980 Czeslaw Milosz (Literature) 

1968 Luis Alvarez (Physics) 

1964 Charles H. Townes (Physics) 

1961 Melvin Calvin (Chemistry) 

1960 Donald A. Glaser (Physics) 

1960 Willard Libby (Chemistry) 

1959 Owen Chamberlain (Physics) 

1959 Emilio G. Segre (Physics) 

1951 Edwin M. McMillan (Chemistry) 

1951 Glenn T. Seaborg (Chemistry) 

1949 William F. Giauque (Chemistry) 

1946 John H. Northrop (Chemistry) 

1946 Wendell M. Stanley (Chemistry) 

1939 Ernest O. Lawrence (Physics) 
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Contact Information 
Peder Sather Center for Advanced Study 

 
sathercenter.berkeley.edu 

 
 

Lead Letters & Science Dean 
Carla Hesse 

Executive Dean, College of Letters & Science 
Dean of Social Sciences, UC Berkeley 

chesse@berkeley.edu 
 
 
 

Academic Director 
Trond Petersen 

Professor of Sociology, UC Berkeley 
trond@berkeley.edu 

 
 
 

Executive Director 
Jason Rozumalski 

Lecturer in History, UC Berkeley 
director.sathercenter@berkeley.edu 

 
 
 

Special Advisor 
Liv Duesund 

Professor Liv Duesund, University of Oslo, is special advisor for UC Berkeley 
Faculty of Education University of Oslo 

Liv.duesund@isp.uio.no 
Liv.duesund@berkeley.edu 
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EVENTUELT - MØTE 3/19 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 

Arkivreferanse 17/02274-25 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 04.04.2019 23/19 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet. 
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Kap. I. Styrets beretning  
 
 

Året 2018 har vært preget av høy aktivitet og arbeid med NHH sin nye strategi for 2018-2021. 
Strategien ble ferdigstilt i vårsemesteret og er blitt supplert med institutt- og avdelingsspesifikke 
handlingsplaner så vel som en overordnet plan for oppfølging av de spesifiserte satsingsområdene: 

 Faglig fornyelse og relevans 

 Fremragende læringsmiljø og pedagogikk 

 Forskning på toppnivå 

 Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid 

 Systematisk digitalisering   
 
Utdanning  

Inntakskvalitet  
Opptakskravene til bachelorstudiet var på omtrent samme høye nivå som tidligere, med en svak 
oppgang fra 2017. Søkertallene gikk også opp fra 2017 med ca. 2 %. Søkningen til masterstudiene i 
økonomi og administrasjon (MØA) økte fra 2017, mens det var en nedgang i søkningen til master i 
regnskap og revisjon (MRR). NHH har et mål om å ha minst 40 % kvinner i alle fulltidsstudier. 
Kvinneandelen for bachelorstudiet falt i 2018 til drøye 34 %, mens kvinneandelen for MØA var på  
43 %. Kvinneandelen i bachelorstudiet er ikke tilfredsstillende, og ytterligere tiltak for å øke andelen er 
igangsatt. Disse inkluderer revidering av rekrutteringsstrategien, opprettelse av et internt rekrutterings-
nettverk og større vekt på bredden i økonomifaget med særlig fokus på bærekraft og mangfold. 

Studiekvalitet  
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) gjennomførte tilsyn med NHHs systematiske 
kvalitetsarbeid med det som resultat at høyskolen fikk bestått på alle punkter. Høyskolen var én av to 
institusjoner som ikke fikk noen opprettingskrav. NHH fikk spesielt skryt for at det eksisterte en solid 
kvalitetskultur ved institusjonen, at kvalitetsarbeidet var solid forankret i styre og ledelse på alle 
nivåer, og at det var god medbestemmelse og medvirkning blant både ansatte og studenter.  

Tilbakemeldingene fra kursevalueringene er gode. Det samme gjelder Studiebarometerets indikasjoner 
på opplevd studiekvalitet. NHH-studentene arbeider fremdeles godt - om lag 40 timer per uke. NHH 
har utarbeidet ny pedagogisk handlingsplan som ventes vedtatt i første del av 2019. Prosjektet for 
digitalisering av eksamen har hatt god framdrift i 2018, og ved utgangen av året var 81,4 % av alle 
skriftlige eksamener på bachelor og master digitale. 

Gjennomstrømning  
Mål for gjennomstrømning er at 60 % av bachelorstudentene skal fullføre på normert tid også i 2018. 
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) rapporterer at 58,2 % av bachelorstudentene ble 
ferdig på normert tid i 2018. Gjennomstrømningen har økt siden 2012 da bare 38 % fullførte innen tre 
år til et nivå som har stabilisert seg nærmere 60 %. Dette er en gledelig utvikling. På MØA og MRR 
samlet gjennomførte 79,4 % av studentene på normert tid.  

Kandidatkvalitet  
Etterspørselen etter NHHs kandidater er svært god. NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2018 viser at 
92,1 % av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon har fått arbeid innen 6 måneder 
etter avsluttet studium. Tilsvarende tall for 2017 var 88,1 %. Det har vært en positiv utvikling i lønns-
nivået, og grunnlønnen for de nyutdannede kandidatene er kr 485 000 i 2018, mot kr 463 000 i 2017.   
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Teknologiforståelse
NHHs kandidater skal ha god teknologiforståelse og innsikt i hvordan teknologi påvirker markeder,
organisasjoner og forretningsmuligheter. NHH har innført en rekke nye kurs for å styrke kompetansen
på dette området og samtidig fornyes det eksisterende kurstilbudet, inkludert tradisjonelle
økonomikurs, for å speile dagens digitale hverdag. Dette arbeidet vil fortsatt ha høy prioritet.

Internasjonalisering
I 2018 hadde NHH 536 utreisende og 456 innkommende utvekslingsstudenter. Både ut-mobiliteten og
inn-mobiliteten har økt, og var rekordhøy. Ut-mobiliteten er fremdeles høyest på nasjonalt nivå i 
sektoren. Det arbeides med å etablere gode strukturer for godt integrerte praksisopphold i utlandet som 
en del av studieløpet.  

NHH ønsket 117 internasjonale gradsstudenter velkommen høsten 2018, 27 flere enn i 2017. Etter jevn
stigning over flere år, ble dermed målet på 100 internasjonale gradsstudenter nådd. 

NHH er som eneste handelshøyskole i Norge medlem av CEMS - the Global Alliance in Management
Education. CEMS er en allianse mellom ledende akademiske institusjoner, multinasjonale selskap og
frivillige organisasjoner.

Studentmiljø
Et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø er en sentral strategisk prioritering, noe som også
gjenspeiles i NHHs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet (KD). Som det fremkommer i 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble gjennomført i 2018, har NHH et særdeles aktivt 
studentmiljø som engasjerer en meget høy andel av studentene. En rekke aktiviteter og utvalg i NHH sin
studentforening, NHHS, dekker mange interesser, fra det faglige og det bredt samfunnsorienterte til det
sosiale. En omfattende mediedebatt om NHH-miljøet i vårsemesteret 2018 illustrerte likevel at ikke alle
opplevde å finne sin plass i miljøet. Dette intensiverte arbeidet med student- og studiemiljøet ytterligere.
NHH har iverksatt tiltak som spenner fra umiddelbare, konkrete forhold slik som opplegget for
velkomstuken for nye studenter, til langsiktig, holdningsskapende arbeid. I samarbeid med studentene er
det utformet kjøreregler for miljø og adferd på NHH («NHH-kulturen»). Etablerte varslingsrutiner for
trakassering har gjennomgått kontinuerlig forbedring, samtidig som man har rettet betydelig
oppmerksomhet mot å gjøre varslingskanalene godt kjent.

Forskning  

Resultatene fra den nasjonale evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) forelå
sommeren 2018 og viser at NHH hevder seg godt. NHH deltok i panelene for økonomisk-
administrative fag og samfunnsøkonomi. Tilbakemeldingen var svært bra og NHH fikk beste 
vurdering, excellent, i begge panelene.   

Videre deltok NHH med 11 forskergrupper, hvorav fem fikk karakteren excellent og seks very good,
noe som betyr at 23 % av landets eksellente forskergrupper var ved NHH. 

Foreløpige tall for 2018 tyder på en nedgang i antall publikasjonspoeng, til ca. nivået for 2015. Andel
publikasjonspoeng på nivå 2 har imidlertid økt noe og ligger an til å bli nær 59 %. Antall 
publikasjoner på Association of Business Schools (ABS)-listen, nivå 3, 4 og 4* har økt noe.  
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Flere større forskningsprosjekter ble startet opp i 2018, bl.a. fire EU-prosjekter (en Advanced Grant fra
European Research Council (ERC), en Starting Grant fra ERC, og to European Research Area (ERA)-
NET-prosjekter), samt et Toppforsk-prosjekt og et prosjekt innen programmet Unge forskertalenter. I 
tillegg har søknadsaktiviteten i 2018 vært økende, men tilslagene er foreløpig mindre enn ønskelig. 

Ph.d. – utdanning
Antall disputaser i 2018 var 19, i tråd med NHHs målsetting. 76 % av uteksaminerte kandidater har
gjennomført doktorgradsprogrammet på under seks år. 

Samspill med nærings- og samfunnsliv  

NHH har et omfattende samarbeid med næringsliv og forvaltning, og samarbeidspartnerne spenner fra
små start-ups til store selskaper og offentlige institusjoner. Samarbeidsformene varierer fra avtaler om 
gjesteforelesninger og deltagelse på spesifikke arrangementer til flerårige, bredt anlagte kontrakter. 
NHH har tre gaveprofessorater der giverne er NorgesGruppen, Equinor og Bergens Rederiforening. 
NHH og Equinor fornyet i desember 2018 akademia-avtalen for fem nye år. NHH utvikler nye 
modeller for formaliserte partnerskapsprogram. NHH er engasjert i en rekke ulike klyngesamarbeid.
NHH var blant annet med å etablere Finance Innovation som i 2018 fikk status som NCE (Norwegian
Centres of Expertise)-klynge. Andre klyngesamarbeid inkluderer Seafood Innovation Cluster, Science
City Bergen og Bergen Teknologioverføring. En ytterligere samarbeidsarena er knyttet til å skape
møteplasser i form av en rekke konferanser og lignende arrangementer.

Alumniarbeid 
NHH startet i 2017 et strategisk arbeid for å revitalisere høyskolens alumniarbeid, og i 2018 har dette
gitt betydelige resultater. Alumnikonferansen Opptur ble arrangert i Oslo for andre gang med 600
påmeldte, og det ble også arrangert alumnitreff i København, Paris, London, Oslo og Bergen. Et nytt
tiltak var Mentor for en dag hvor etablerte alumni var mentorer for nye studenter i velkomstuken.
NHH har etablert ett alumniråd i Bergen og ett alumniråd i Oslo (med internasjonal representasjon).  

NHH Executive

NHH Executive (NHHE) har god rekruttering av høyt kvalifiserte kandidater til de etablerte studiene;
MBA i strategisk ledelse, MBA i økonomistyring og ledelse og Autorisert finansanalytikerstudium 
(AFA), men det har vært en nedgang i søkning og opptak på enkelte av programmene. Flere nye 
studier er under utvikling, og EMBA-nysatsingen Technology and Innovation of Finance fikk ved 
lansering høsten 2018 mye positiv oppmerksomhet, og god respons i markedet.   

NHHE opplever vekst og nye muligheter i bedriftsmarkedet, og startet opp og gjennomførte i 2018 en
rekke nye programmer for virksomheter som Gjensidige, BKK, OBOS, NFR og Uniconsult. Flere av 
disse ble gjennomført sammen med AFF, og omfattet besøk hos velrenommerte internasjonale 
akademiske institusjoner som HEC, Berkeley, MIT og Stanford. Lanseringen av programmet Business
Upgrade, som gjennomføres i samarbeid med ECONA, har vært svært vellykket. Det har bidratt til 
synliggjøring av faglig relevans overfor kjernemålgruppen til NHH Executive.  
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Rehabiliteringsprosjekt og økonomi  

I 2018 besluttet myndighetene at rehabiliteringen av NHHs eldste bygningsmasse vil bli gjennomført 
som kurantprosjekt i 2019 og 2020 i henhold til oppsatte planer. Det ble gitt tilslutning til at NHH kan 
gi Statsbygg i oppdrag å gjennomføre rehabiliteringen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har godkjent styringsrammen for prosjektet. Basert på endelig kostnadsestimat og husleienivå er 
det oppnådd enighet mellom NHH og Statsbygg om husleieavtale og forvaltningsoverføring. 

Rehabiliteringsprosjektet er nå gått over i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Prosjektet 
vektlegger samhandling, arealeffektivisering og moderne undervisningsformer. I byggeperioden vil 
berørte ansatte og studenter, samt berørt undervisning, ha midlertidig lokalisering i Merinobygget. Det 
er lagt betydelig vekt på god informasjon og brukerinvolvering i alle faser av prosjektet, herunder 
flytteprosessen i forbindelse med midlertidig innkvartering.  

NHHs økonomi er tilfredsstillende og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført i henhold til 
budsjett. Avsetningsnivået har økt. Med tanke på den forestående rehabiliteringen av NHHs 
hovedbygg, har det vært prioritert å bygge opp reserver for å kunne finansiere ekstraordinære 
kostnader til brukerutstyr, møbler m.m. ved innflytting i nye lokaler. I budsjettet for 2019 er en 
betydelig andel av avsetningene disponert. Det samme vil være tilfelle i 2020. 
Rehabiliteringsprosjektet har derfor krevd streng kostnadskontroll i økonomistyringen gjennom året. 
Dette bidrar til at NHHs aktivitetsnivå og prioriteringer er finansielt opprettholdbare.  

 

Prioriteringer 2019 og videre fremover  

Prioriteringene for aktiviteten i 2019 og videre fremover følger av NHHs strategi 2018-2021, og særlig 
oppmerksomhet rettes mot de over nevnte spesifiserte satsingsområdene (som er konsistente med 
NHHs utviklingsavtale med KD).  

Sentrale aktiviteter på disse områdene inkluderer blant annet vurderinger og tilpasninger i strukturen 
på NHHs masterprogram, handlingsplan for pedagogikk, søknadsarbeid inn mot større, langsiktige 
forskningsprosjekter (med vekt på SFI’er (Sentre for forskningsdrevet innovasjon)), utvikling av mer 
formaliserte partnerskapsprogram med næringslivet, arbeid med internasjonal AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business)-akkreditering, vedtak av ny NHH 
språkpolitikk og gjennomføring av omdømmeundersøkelse. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrets beretning er godkjent av styrets medlemmer per epost og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kap. II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Om NHH  

Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936 og holder til i Bergen. NHH er en statlig
vitenskapelig høyskole, og eierskapet er lagt til Kunnskapsdepartementet.

NHH har som mål å være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne mennesker for
verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som 
driver utdanning, forskning og formidling innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Et 
sentralt kjennetegn er nær og omfattende interaksjon med næringsliv og samfunnsinstitusjoner. Faglig
substans og relevans skal prege både studieprogrammer, forskning og formidling.   

NHH utgjør sammen med Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Administrativt
forskningsfond (AFF) Norges fremste senter for forskning og utdanning innen økonomi og 
administrasjon. Høyskolen har om lag 3500 registrerte studenter på fulltidsprogrammene og om lag
600 studenter på masternivå på etter- og videreutdanningsprogrammene. Videre har høyskolen ca. 400
ansatte, hvorav 250 er i vitenskapelige stillinger. 

Høyskolen har et betydelig internasjonalt nettverk og forsknings- og utdanningssamarbeid med
ledende utenlandske institusjoner. NHH samarbeider med over 180 universiteter og handelshøyskoler i
mer enn 50 land. Om lag halvparten av NHH-studentene tar minst ett semester utveksling i utlandet.
Den mest synlige dokumentasjonen på NHHs internasjonale posisjon er Equis (European Quality
Improvement System)-akkreditering samt medlemskap i CEMS - the Global Alliance in Management
Education. CEMS er en allianse av 32 handelshøyskoler, kun én fra hvert land, 65 «Corporate
Partners» og 7 «Social Partners». 

Som statlig vitenskapelig høyskole har NHH en bevilgning fra KD på 479,4 mill. kr i 2019. I tillegg
har NHH finansiering gjennom bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet på ca. 133 mill. kr. 

Foto: Silje Katrine Robinson 
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Høyskolens studietilbud

Nasjonale tilbud  Femårig siviløkonomutdanning inndelt i et treårig bachelorprogram
(BØA) og et toårig masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA).
MØA har ti spesialiseringer

 Toårig masterstudium i regnskap og revisjon (MRR)

Studietilbud
undervist på engelsk

 Ph.d.-programmet
 Åtte av masterspesialiseringene innenfor MØA
 CEMS Master in International Management
 NHH Summer School:  

- Natural Resource Management and Policy: The Norwegian Model
- Social Entrepreneurship

Etter- og videre- 
 utdanningstilbud 

 Executive MBA og Executive master i ledelse
 Modulbaserte studier på masternivå 
 Spesialstudier 
 Bedriftsinterne program
 Kortprogrammer 

Organisasjon 2018

NHH vedtok i 2016 å gå fra todelt til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. Enhetlig
ledelse ble innført 1. august 2017. Nedenfor presenteres organisasjonskart for høyskolen for 2018.
I rektors stab inngår ledelsesstøtte, servicesenter og «fundraising» inn mot alumniaktivitet etc. IT, 
økonomi og eiendom er samlet i én enhet – Avdeling for styring, økonomi og drift. Disse vil i 2019 bli
skilt ut som egne avdelinger; IT-avdelingen med virkning fra 1. januar 2019 og de to øvrige
avdelingene med virkning fra 1. mars 2019.  



4/19 Årsrapport for NHH 2018-2019 - 18/03177-4 Årsrapport for NHH 2018-2019 : Årsrapport for NHH 2018-2019_Til KD

11 

Nærmere om forskningsorganiseringen 

NHHs forskning er organisert i seks institutter som dekker NHHs overordnede fagområder:

 Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

 Institutt for foretaksøkonomi 

 Institutt for samfunnsøkonomi

 Institutt for finans 

 Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 Institutt for strategi og ledelse 

I senere år har en også etablert tematiske forskningssentre, for å styrke samarbeid og tverrfaglig
forskning på samfunnsaktuelle tema: 

 FAIR Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality (Senter for
fremragende forskning) 

 CSI Center for Service Innovation (Senter for tjenesteinnovasjon)

 CBE Centre for Business Economics

 CCF Centre for Corporate Finance

 STOP Centre for Strategy, Organisation and Performance

 ENE Energy, Natural Resources and the Environment

 FOCUS Future-oriented corporate solutions

 NoCeT Norwegian Centre for Taxation

 Macroeconomics and Natural Resources

 Centre for Shipping and Logistics
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Hovedtall for NHH1   

 2014 2015 2016 2017 2018
 
Bachelor- og masterstudier: 

     

Antall registrerte studenter  3 383 3 324 3 399 3 460 3 332 

Internasjonale studenter på campus (%) 15 15 15 16 17 

Utvekslingsstudenter (ut-/innreisende)  865 858 849 899 992 

Studenter per UFF2 13,3 12,8 13,4 13,5 13,3 

  
Bachelor:  
Nye studenter 453 443 489 459 451 

Uteksaminerte kandidater 399 389 390 317 383 

Gjennomføring på normert tid (%) 51,6 53,3 58,2 63,8 58,2 

   
Master:  
Nye studenter 804 772 807 802 816 

Uteksaminerte kandidater 714 725 771 733 778 

Gjennomføring på normert tid (%) 67,4 74,0 77,2 78,5 79,4 

   
Ph.d.-studiet:   

Nye doktorgradsavtaler 22 20 11 30 21 

Stipendiatstillinger 81 78 68 77 73 

Avlagte doktorgrader 13 16 26 12 19 

   
Forskning:   
Publikasjonspoeng3 217 246 280 309 2504 

Andel publikasjonspoeng nivå 2              -            50,8           57,9 57,0 58,84 

Bidragsinntekter fra Forskningsrådet 
(NFR) per faglig årsverk5  

71,0 74,4 79,1 103,2 136,2 

   
Stab:  
Årsverk ved NHH 400 398 393 403 397 

Årsverk ved NHH – kvinneandel (%) 44 44 43 43 42 

Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger (UFF) 

254 259 254 257 250 

 
Økonomi: (1 000 kr) 

  

Totale inntekter 499 201 521 282 539 415 566 788 594 848 

Total tildeling fra KD og andre 
departementer 

405 386 418 264 428 593 453 158 472 755 

 

                                                      
1 Statistikk fremgår i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 
2 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. 
3 Tall iht. ny beregningsmetode. 
4 Foreløpig tall for 2018 
5 Tall i 1 000 kr. Faglige årsverk er et subsett av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt 
«Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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Kap. III. Årets aktiviteter og resultater  
 

Dette kapittelet inneheld resultatrapportering i samsvar med NHH sine eigne verksemdmål og 
styringsparameterar, samt sektormål og nasjonale styringsparameterar fastsette av KD. NHH sine 
verksemdmål er nedfelt i NHH sin strategi for 2018-2021. 

Resultata vert vurdert i lys av utvikling over tid, fastsette mål og ambisjonsnivå. Ambisjonane for 2018 
vert presentert for å vurdere dei reelle resultata i 2018 opp mot ambisjonsnivået som var sett. Vidare 
vert framtidig ambisjonsnivå i eittårig og fleirårig perspektiv presentert. Det er sett ambisjonsnivå for 
dei styringsparameterane som NHH meiner det er hensiktsmessig å sette ambisjonsnivå for.  

For å få eit heilskapleg bilde av årets aktivitetar og resultat, vert også gjennomførte tiltak samt planar for 
2019 omtala.  
 

UTDANNING 
 

KD Sektormål 1:  Høg kvalitet i utdanning og forsking 
KD Sektormål 2:  Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
NHH hovudmål:  NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske  
  ferdigheiter, god teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 
 

Bachelorutdanninga 
 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 

NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHH sitt 
studieprogram skal, hjå norske studentar, vere eit klart fyrsteval innanfor økonomisk-administrative 
fag og trekkje til seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar. 
 

Tabell: Søkjarar og opptak 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Fyrsteprioritetssøkjarar 1949 2117 1816 1773 1801 - - - 
Poenggrense 
fyrstegangsvitnemål 

53,0 53,4 52,9 52,66 52,76 53,0 53,2 54,0 

Poenggrense ordinær kvote 56,2 56,3 56,5 56,06 56,56 56,0 56,5 57,0 
Møtt til studiestart 453 443 489 459 451 470 470 470 
Kvinner (% av møtt) 41,3 40,2 36,0 35,1 34,4 ≥ 40 40-60 40-60 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Talet på fyrsteprioritetssøkjarar steig i 2018 med ca. 2 % frå 2017 etter nedgang i perioden 2015 til 
2017. Målt i fyrsteprioritetssøkjarar var NHH sitt bachelorstudium Noregs mest søkte. 
 

Måltalet for møtte studentar til studiestart auka i 2016 frå 450 til 470 studentar som også er måltalet for 
2018. Dei to siste åra har talet på møtte studentar vore noko under måltalet trass i  suppleringsopptak.  
 

Poenggrensa for opptak steig i 2018 trass suppleringsopptak. For søkjarar med fyrstegangsvitnemål 
steig poenggrensa frå 52,6 i 2017 til 52,7 i 2018.  Det er noko under ambisjonen på 53,0. For søkjarar i 
ordinær kvote steig poenggrensa frå 56,0 i 2017 til 56,5 i 2018. Dette er over ambisjonsnivået på 56,0. 
Auken i tilbodet har difor ikkje redusert opptaksgrensa. 
                                                      
6 Etter supplering 
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Delen kvinnelege studentar blant nye bachelorstudentar har gått ned dei siste fem åra og var i 2018 på 
34,4 %. Dette er godt under NHH sitt ambisjonsnivå på 40 %, og høgskulen har difor intensivert 
arbeidet med å snu trenden. NHH registrerer at også ved andre samanliknbare institusjonar i Noreg er 
kvinnedelen for opptak til siviløkonomprogram låg. Dette endrar ikkje NHH sitt ambisjonsnivå og 
viktigheita av å nå dette. 

For å styrke inntakskvaliteten og auke mangfaldet blant studentane NHH rekrutterer, tok NHH fleire 
grep i 2018. Eit viktig initiativ var å spisse kommunikasjonen for tydelegare å få fram breidda i 
økonomifaget, relevans og det store spekteret av jobbar ein kan få med økonomiutdanning. Dette var 
det fokus på i all kommunikasjon med omverda, ikkje berre innanfor rekrutteringsarbeidet. NHH har 
også gått gjennom og revidert rekrutteringsstrategien, og oppretta eit internt rekrutteringsnettverk med 
personar frå fagleg leiing, studieadministrativ avdeling og kommunikasjons- og marknadsavdelinga 
for å sikre god informasjonsflyt og samordning av rekrutteringsstrategien.  

NHH la større vekt på korleis institusjonen ser ut i media og at marknadsføringa av NHH skal 
appellere breitt for å sikre mangfald, inkludert høg kvinnedel. I strategien har NHH ein visjon om å 
utdanne menneskjer for verdiskaping og bærekraft. Dette er verdiar som har vist seg å appellere 
spesielt godt til jenter og andre grupper NHH tradisjonelt ikkje har rekruttert nok frå, og som difor har 
fått meir vekt i marknadsføringa. 

Vinteren 2018 besøkte ti NHH-studentar 271 vidaregåande skular frå Mandal i sør til Alta i nord som 
del av universiteta sin skuleturné, der dei fortalde om studiar ved NHH og snakka med potensielle 
søkjarar. I tillegg arrangerte NHH jentekveld i Oslo i februar, der studentar og fagstab delte erfaringar 
frå økonomistudiar og faglege smakebitar med jenter med interesse for økonomistudiar og NHH. I 
november besøkte rektoratet ved NHH 12 utvalde vidaregåande skular over heile landet. Rektorane 
heldt faglege føredrag for elevar og tilsette på skulane, i tillegg til å svare på spørsmål om økonomi, 
NHH og studiemoglegheiter. Ein tydeleg bodskap, med vektlegging av breidda i økonomifaget, ulike 
karriereveger for NHH-kandidatar og utdanninga si relevans, har vore viktig for skulebesøka spesielt 
og i rekrutteringsarbeidet generelt. 

NHH og dei andre høgare utdanningsinstitusjonane i Bergen samarbeidde med Utdanning i Bergen om 
ein felles Open dag 7. mars 2018 for å promotere dei ulike utdanningane og Bergen som utdanningsby. 
Hovudmålgruppa var elevar på vidaregåande skule. Dagen var lagt opp slik at alle skulle ha høve til å 
besøkje to skular. Programmet på NHH besto av innlegg av vitskapeleg tilsette og studentar/alumni, 
omvising og treff med NHH-studentar. For å nå potensielle studentar utanfor Hordaland, hadde NHH 
tilbod om reisestipend. 27 elevar, derav 16 kvinner, fekk stipend, som vart tildelt på bakgrunn av fag, 
karakterar og bustadsadresse. 10 % av dei påmeldte og 18,5 % av dei som fekk reisestipend møtte til 
studiestart ved NHH hausten 2018. 

I tillegg nyttar NHH aktivt digitale kanalar for å nå ut til potensielle nye studentar med relevant 
innhald, både organisk og betalt. Dette omfattar både nettsider, sosiale medium, studieportalar og 
programmatiske annonser.  

Rekrutteringsarbeid er eit langsiktig arbeid, og sjølv om det var ein auke i søkjartal og poenggrense i 
2018, ventar me at resultata av dei nye tiltaka og spissinga av bodskapen vil vise seg tydelegare i åra 
som kjem. 
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Tiltak og planer for 2019 

For å betre inntakskvaliteten i 2019 fortset NHH arbeidet med hovudaktivitetane knytt til rekruttering 
frå 2018, men med nokre justeringar. I januar og februar 2019 vil ti NHH-studentar delta på 
universiteta sin skuleturne og vitje omlag 270 vidaregåande skular over heile landet. Nytt i 2019 vil 
vere aktiv jobbing inn mot lokalaviser i områder skuleturneen vitjar, for å skape merksemd om NHH. 
Ei anna justering er knytt til Open dag som vert arrangert i januar i samarbeid med Utdanning i 
Bergen. For å leggje betre til rette for tilreisande deltakarar frå heile landet, vert dette arrangementet 
utvida til to dagar, sundag og måndag. Begge dagane vil det verte omvising på NHH, føredrag og møte 
med noverande og tidlegare NHH-studentar for potensielle søkjarar. Som i 2018, vil elevar utanfor 
Hordaland kunne søkje om reisestipend.  

For å auke nærværet i den vidaregåande skulen vil NHH i 2019 opprette ei ny ordning der studentar 
kan få betalt heimreise om dei vitjar sin tidlegare skule for å fortelje om studiemoglegheiter ved NHH. 
I fyrste rekkje vil NHH prioritere elevar i VG1 og VG2, samt skular og områder der NHH tradisjonelt 
har rekruttert få studentar.  

Kvinnedelen i bachelorstudiet er ikkje tilfredsstillande. For å auke delen av kvinner i opptaket vil 
jenter verte prioriterte i tildelinga av reisestipend til Open dag. For å inspirere fleire jenter til å velje 
NHH jobbar høgskulen bevisst med å løfte fram gode kvinnelege rollemodellar. Dessutan vil åtte av ti 
studentambassadørar i 2019 vere jenter, og jenter vil bli brukt i marknadsføring, på nettsider og i 
nyhendesaker om tidligare studentar. Det er også fokus på å løfte fram NHH sine kvinnelege forskarar 
i media og i undervisninga i dei store kursa. NHH vil halde fram med å vere medviten på korleis 
media og andre framstiller institusjonen og utdanningsprogramma og at marknadsføringa av NHH skal 
appellere til eit mangfald av elevar, og då særleg jenter og unge med minoritetsbakgrunn. 

NHHs ambisjon er at ved å rekruttere breiare, så vil opptakskrava til studiet auke over tid. Dette ligg 
til grunn for ambisjonen om auke i poenggrenser, jf. tabell søkjarar og opptak. I tillegg er høg 
studiekvalitet viktig for å gjere det godt på rekruttering.  

 

NHH delmål 2: Studiekvalitet 
NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanninga der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 
jobbar saman for å betre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogrammer og læringsmiljø skal vere 
på høgd med topp internasjonale handelshøgskular. 

 

Tabell: Studentane sin studieinnsats og tilfredsheit 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Fagleg tidsbruk (timer) per 
veke hjå heiltidsstudentar 
(KD, Studiebarometeret) 

38,5 44,8 39,3 35,3 41,0 ≥ 37,5  37-42 37-42 

Skår på korleis studentane 
oppfattar studiekvaliteten  
(KD, Studiebarometeret)7  

4,2 4,4 4,5 4,3 4,5 ≥ 4,2 ≥ 4,4 ≥ 4,5 

Kursevaluering NHH; 
totalvurdering8 

4,0 4,0 4,0 4,1 3,9 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 

 

                                                      
7 Talet gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», hvor 
1=Ikke enig og 5=Helt enig. 
8 Gjennomsnitt av studentane si evaluering av alle kurs på bachelorstudiet. Spørsmålet for kvart enkelt kurs er: «Totalt sett, 
hvor fornøyd er du med kurset?», hvor 1=Veldig misfornøyd og 5=Veldig fornøyd. 
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Tabell: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Studiepoeng per student9 46,1 47,5 49,0 49,2 49,110 ≥ 50,0 ≥ 50,0 ≥ 50,0 
Gjennomføring på normert tid
(%, KD)11 

51,6 53,3 58,2 63,8 58,2 ≥ 60,0 ≥ 60,0 ≥ 60,0 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Kull start H11 H12 H13 H14 H15 H15 H16 H20 
Fråfall BØA normert tid (%) 13 10 13 13 14 ≤ 13 ≤ 13 ≤ 13

Tabell: Internasjonalisering
Resultat

2014 2015 2016 2017 2018
Internasjonale internships - - 2 6 8 
Utveksling:  
- Innkomande studentar til

NHH 
125 127 130 164 161 

- Del innkomande studentar
til NHH (%)12 

- - 8,5 10,5 10,3 

- Utreisande studentar frå
NHH 

221 197 164 193 246 

- Del utreisande studentar
frå NHH (%)12 

- - 10,7 12,1 15,8 

Utreisande utvekslings-
studentar i Erasmus+ (studie- 
og praksismobilitet)

- - 46 56 76

Vurdering av resultat og måloppnåing

Studentane vurderer studiekvaliteten på NHH som god. I 2018 viser Studiebarometeret ein skår på 4,5
for NHH sitt bachelorstudium, noko som er over måltalet på 4,2. 

Studentane sin faglege tidsbruk varierer noko frå år til år, men er generelt høg. I 2018 var talet 41,0 
timer per veke. I 2018 vart det innført ein ny rutine der faglærar skal rapportere kor mykje tid
faglæraren forventar at studentane skal bruke på dei ulike undervisningsaktivitetane. Dette er for å
harmonisere studiebelastninga mellom kurs. For å sikre ei normal totalbelastning skal den totale 
forventa tidsbruken for eit kurs på 7,5 studiepoeng vere omlag 200 timar. NHH er nøgd med 
studentane sin tidsbruk i bachelorstudiet i 2018. 

Alle kurs i bachelorstudiet blir evaluert når kurset er ferdig. Kursevalueringane gåast gjennom av 
faglærar og sendast saman med ein kursrapport til instituttleiinga og til programleiar. På grunnlag av 
kursevalueringar og kursrapportar blir endringar foreslått og vedtatt. Heilskapleg får kursa i 
bachelorstudiet gode evalueringar. I gjennomsnitt fekk kursa ein skår på 3,9 på ein skala frå 1 til 5, der
5 er beste skår på spørsmålet om kor nøgde studentane er med kurset. Dette er ein liten nedgang frå 
tidlegare år, men nær opptil ambisjonen på 4,0. Nedgangen i gjennomsnittet kan forklarast med eit 
enkelt kurs. Instituttet følger opp dette kurset og det blir sett inn tiltak for å betre på kurset. 

9 Gjennomsnitt gjennom året. 
10 Talet for 2018 gjeld berre studentar i den nye studieplanen for bachelorstudiet 
11 Registreringsmetoden er lagt litt om ifrå 2016 for å fange opp alle som faktisk har nådd kvalifikasjon. Det kan føre til at tala for
2016-2018 ikkje er direkte samanliknbare med dei tidlegare tala.  
12 Del av det totale talet på studentar på bachelorstudiet 
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I bachelorstudiet nyttar ein eit breitt spekter av undervisningsformer, men plenumsførelesningar er 
mest brukt. Alle kurs kombinerer fleire typar av undervisning. Dei siste åra har det vert eit fokus på å 
auke variasjonen i undervisningsformene. I 2018 har NHH revidert læringsutbytteskildringa i alle 
kursa i bachelorstudiet. I staden for å fokusere på mest mogleg variasjon i undervisningsformene, har 
NHH heller fokusert på kva som er dei mest nyttige undervisningsformene for å nå læringsutbytte i 
kvart enkelt kurs. 

NHH nyttar fleire vurderingsformer. Skriftleg skuleeksamen er framleis den mest brukte 
vurderingsforma i bachelorstudiet, i tillegg prøver ein ut stadig nye former for vurdering. I dei 
obligatoriske kursa vart det i 2018 nytta to individuelle heimeeksamenar og fem gruppebaserte 
heimeeksamenar i tillegg til skuleeksamenar. I dei valfrie kursa er det meir variasjon og oftare to 
vurderingselement per kurs, gjerne skriftleg skuleeksamen i kombinasjon med ei anna vurderingsform. 
I 2018 var det ti heimeeksamenar/termpaper, åtte munnlege eksamenar, åtte gruppebaserte 
heimeeksamenar, fire mappevurderingar, ei fleirvalsprøve og eit eksperiment i tillegg til 28 
skuleeksamenar. 

Bruken av digital eksamen på NHH aukar. Hausten 2018 var 81,4 % av alle eksamenar på bachelor og 
master digitale. Av skuleeksamenar var om lag 65 % digitale. Førebels gir nokre avgrensingar i verkty 
utfordringar for digitalisering av matematikktunge eksamenar. Hausten 2018 var det på bachelor 23 
digitale skuleeksamenar, 14 papireksamenar og fem munnlege eksamenar.    

Talet på studiepoeng per student i bachelorstudiet var på 49,1 i 2018. Dette er ein liten nedgang frå i 
fjor og litt under måltalet på 50. Nedgangen frå i fjor kan forklarast med at talet no berre inneheld tal 
for studentar frå studieplanen av 2015.13 I 2017 var det ein mellombels auke i studiepoeng per student 
grunna at tala då også inneheldt studiepoeng for studentar i den gamle studieplanen og det vart sett i 
verk spesialtiltak for at studentane i den gamle ordninga skulle komme gjennom studiet før dei gamle 
kursa vart fasa ut. 

Talet på studentar som gjennomfører bachelorstudiet på normal tid var 58,2 % i 2018. Dette er noko 
under måltalet, men framleis høgt for sektoren. Fråfallet på NHH er lågt. I 2018 var fråfallet i 
bachelorstudiet på 14 %. Det er noko over måltalet på 13 %, men likevel eit lågt tal. 

Etter omlegginga til ny studieplan i 2015 kan studentane velje fritt mellom alle valfrie kurs – tidlegere 
måtte to av dei valfrie kursa vere innan dei økonomisk-administrative faga. Etter omlegginga låg det 
ikkje føringar på når desse kursa kunne gjennomførast. I 2018 har NHH hatt ein gjennomgang av 
tilbodet av valfrie kurs i bachelorstudiet og strukturert valfagsporteføljen med tilrådd semester. Dette 
for å sikre ein faglig progresjon også innanfor dei valfrie kursa. 

Norsk er hovudundervisningsspråket i bachelorstudiet. Dei obligatoriske kursa går normalt berre på 
norsk, men eitt obligatorisk kurs går berre på engelsk, medan eitt kurs går både på norsk og engelsk.  

Tilbodet til innkomande utvekslingsstudentar blir stadig vurdert. I tillegg til valfrie kurs som vert 
gjevne på engelsk, kan studentane også ta dei to obligatoriske kursa som blir gitt på engelsk. Vidare 
har NHH i 2018 utvikla eit eige kurs om Noreg, samt at NHH tilbyr kurs i norsk språk for innkomande 
utvekslingsstudentar. 

 

                                                      
13 Hausten 2018 var det berre 10 studentar igjen i den gamle studieplanen av 2004.  
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Det er viktig for NHH å kunne by på godt tilrettelagte og integrerte utvekslingsopphald. Omlegging av 
studieplanen for bachelorprogrammet i 2015 innførte eit tydeleg definert utvekslingssemester og gir 
studentane høve til å ta valfrie kurs når dei er på utveksling. Etter omlegginga ser høgskulen ein 
kraftig auke i utmobiliteten frå 193 i 2017 til 246 i 2018. Det inneber at 15,8 % av bachelorstudentane 
var på utveksling i 2018. 

Mobiliteten inn på bachelornivå held seg på eit relativt stabilt nivå, noko som fører til at ubalansen 
mellom inn- og utreisande studentar har auka i 2018. Utfordringa i å tiltrekkje seg innreisande 
studentar på bachelornivå er å oppretthalde eit relevant kurstilbod på engelsk samt mangel på 
bustadgaranti gjennom Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen, spesielt i haustsemesteret på 
bachelornivå med yngre studentar som vel å reise på utveksling andre stadar på grunn av usikkerheit 
knytt til å finne seg ein plass å bu i Bergen.  

NHH innførte i 2017 høve til å gjennomføre praksisopphald etter fullført grad gjennom Erasmus+ 
programmet og ser ein moderat auke i talet på utreisande bachelorstudentar på praksismobilitet. 

I 2018 vart det starta opp to prosjekt i InternAbroad-programmet med eit mål om å etablere strukturar 
og prøve ut ulike modellar for studiepoenggjevande praksismobilitet i Japan og Brasil både på 
bachelor- og masternivå. Dei fyrste bachelorstudentane reiser ut i regi av desse prosjekta våren 2019. 
Desse prosjektsamarbeida har også fungert som pilotar som har resultert i etableringa av eit permanent 
studiepoenggjevande internshipkurs. På bachelornivå har dette kurset eit fagleg fokus på interkulturell 
kommunikasjon.  

 

Tiltak og planar for 2019 

I 2018 har læringsutbytteskildringa i alle kurs blitt gjennomgått og revidert. I 2019 vil NHH ha fokus 
på å følje opp at vurderingane i dei enkelte kursa testar læringsutbyttet på ein god måte og at det er 
eigna vurderingsformer for å teste dei enkelte kursa sitt læringsutbytte. 

NHH har starta eit arbeid med systematiske undersøkingar (Assurance of Learning) for å sikre at 
studentane når læringsutbytte på programnivå. I 2019 vil NHH fortsette dette arbeidet. 

I strategiperioden vil NHH vurdere tiltak som kan føre til at studentane sine utvekslingsopphald i endå 
større grad bidreg til auka kvalitet i studieprogrammet, med å sjå på den faglege integreringa av 
utvekslingssemesteret og tiltak som kan bevisstgjere studentane på kva kompetanse, ferdigheter og 
kunnskap dei tileignar seg gjennom utveksling.  

Det studiepoenggivande kurset med internasjonal praksismobilitet som vert etablert våren 2019 er ei 
viktig nyvinning for NHH og det vil i det komande året bli jobba med å etablere gode rutinar og 
strukturar som sikrar den faglege kvaliteten.  

 

Programevaluering 

I 2019 vil NHH gjennomføre ei programevaluering av bachelorstudiet. I programevalueringa vil det 
spesielt bli fokusert på å evaluere kor godt bachelorstudiet tilfredsstiller NHH sin nye strategi og dei 
strategiske satsingsområda. 
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Masterutdanninga 
 
 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 

NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHH sine 
studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk-administrative fag blant norske studentar, 
og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar.  

 

Tabell: Eksterne søkjarar MØA14 

 
Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Søkjarar med norsk bachelorgrad15 725 871 786 589 634 

Søkjarar med internasjonal bachelorgrad 1 147 1 273 1 506 1 312 1414 

Søkjarar totalt 1 872 2 144 2 292 1 901 2 048 
 

Tabell: Opptak MØA 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Opptakskrav eksterne 
søkjarar (haust)16 

3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 

Gjennomsnittskarakter ved 
opptak eksterne søkjarar 
(haust)17 

4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 ≥ 4,2 ≥ 4,2 ≥ 4,2 

Møtt til studiestart, inkludert 
intern overgang 

694 657 642 632 682 - - - 

Kvinner (% av møtt) 40 43 41 40 43 40-60 40-60 40-60 
 
 
Tabell: Opptak MØA, søkjarar med internasjonal bachelorgrad 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Søkjarar med internasjonal 
bachelorgrad 

1 147 1 273 1 506 1 312 1414 
- - - 

Komplette søknader - 375 353 498 472 - - - 
Tilbod 152 214 118 22718 24819 - - - 
Gjennomsnittleg GMAT-skår  656 657 640 65020 65221 ≥ 650 ≥ 650 ≥ 650 
Tal på studentar med 
internasjonal grad (møtt) 

55 70 74 90 117 ≥ 100 ≥ 120 ≥ 120 

Studentar med utanlandsk 
grad (% av møtt)  

8 11 12 14 17 ≥ 15,5 ≥ 17,5 ≥ 17,5 

Kvinner, studentar med 
internasjonal grad (% av møtt) 

47 33 46 44 53 40-60 40-60 40-60 

 
 
 

 

                                                      
14 Master i økonomi og administrasjon. 
15 Søkjarar med MØA som førsteprioritet. 
16 A=5, B=4 osv. Krav etter suppleringsopptak for søkjarar med norsk bachelorgrad. 
17 Studentar med utanlandsk bachelorgrad og studentar med både bokstav- og talkarakterar er ikkje med i gjennomsnittsberekningane.  
18 Inkludert dobbeltgrad: 20 tilbod, 15 studentar møtt. 
19 Inkludert dobbeltgrad: 25 tilbod, 23 studentar møtt.  
20 Gjennomsnitt av resultat for 24 studentar. 
21 Gjennomsnitt av resultat for 35 studentar.  
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Tabell: Opptak MRR22 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 201723 2018 2018 2019 2023 

Søkjarar totalt 379 372 299 447 368 - - - 

Opptakskrav eksterne 
søkjarar til toårig MRR  

4,3 4,0 4,1 4,1 4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥ 4,0 

Gjennomsnittskarakter ved 
opptak eksterne søkjarar til 
toårig MRR  

4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 ≥4,2 ≥4,2 ≥ 4,2 

Møtt til studiestart 110 115 165 170 134 - - - 

Kvinner (% av møtt) 35 48 38 49 36 40-60 40-60 40-60 
 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Det totale måltalet for opptaket til MØA og MRR var 795 studentar i 2018. Totalt møtte det 816 
(682+134) studentar til studiestart, altså godt over måltalet. 

Talet på eksterne søkjarar til MØA auka frå 2017 til 2018, og det gjeld både søkjarar med norsk 
bachelorgrad og søkjarar med internasjonal bachelorgrad. Vi ser også at opptaket har auka, frå 632 i 
2017 til 682 i 2018. Dette har skjedd utan at opptakskrav og gjennomsnittleg karakter for norske 
søkjarar, og heller ikkje GMAT-kravet for søkjarar med internasjonal bachelorgrad, er redusert. Alle 
desse måltala ligg også over ambisjonsnivået for 2018.  

Spesielt gledeleg er det at talet på studentar frå det internasjonale opptaket har auka kraftig, til 117, og 
ligg godt over ambisjonsnivået for 2018, som var 100. Delen studentar med internasjonal bachelorgrad 
har auka jamt dei siste åra, og i 2018 kom 17 % av dei nye MØA-studentane frå det internasjonale 
opptaket. 

To nye hovudprofilar i masterprogrammet vart lanserte hausten 2018: business analytics og new 
business development. NHH fekk for 2018 tilleggsløyvingar for å dekke 25 studieplassar knytt til IKT, 
som hovudsakleg var knytt til den nye masterprofilen i business analytics. Lanseringa av denne 
profilen har vore vellukka, og det var i overkant av 100 masterstudentar som valde denne profilen 
hausten 2018. Ein indikasjon på at satsinga har trekt til seg nye studentar som elles ikkje ville valt 
NHH, er at cirka ¼ av studentane i den nye masterprofilen er frå det internasjonale opptaket, som også 
var rekordhøgt i 2018. Hovudprofilen i new business development har derimot relativt få studentar, og 
det er også svært få studentar som vel denne retninga som støtteprofil. Det er likevel relativt god 
oppslutnad om einskildkurs som inngår i profilen, og eit av desse kvalifiserer også som forkurs til 
Gründerskulen. 

I tillegg til arbeidet med å utvikle eit godt MØA-program med relevante kurs og profilar, har NHH ei 
rekkje rekrutteringsaktivitetar retta spesielt mot potensielle søkjarar til dette studiet, blant anna 
gjennom saker på høgskulen sine nettsider, målretta kommunikasjon via sosiale media, profilering på 
utdanningsportalar og «buddyprogram» for nye studentar.  

Kvinnedelen i opptaket til MØA har auka frå 2017 til 2018 og er no tilbake på nivået frå 2015. Dette 
har delvis samanheng med den auka delen av internasjonale studentar, sidan over halvparten (53 %) av 
dei nye masterstudentane med internasjonal bakgrunn var kvinner. For MRR har kvinnedelen ved 
MRR i Oslo vore stabil på cirka 45 %, medan den i 2018 var under måltalet i Bergen. Kvinnedelen i 
vårt eige bachelorstudium har gått ned dei siste åra, også i 2018, og dette vil etter kvart få 
                                                      
22 Master i rekneskap og revisjon 
23 MRR Oslo starta i 2017 og er med i tala for 2017 og 2018 for søkjarar, møtt til studiestart og kvinner 
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konsekvensar for kvinnedelen i MØA og MRR. For å auke talet på kvinner i NHH sine 
masterprogram, er det difor viktig å gjere det femårige siviløkonomstudiet (BØA+MØA/MRR) meir 
attraktivt for kvinnelege søkjarar. 

Opptakskrava er framleis høge for MRR. Den underliggjande trenden for talet på søkjarar viser ein 
nedgang dei siste åra. I 2018 var det også uvanleg mange studentar som takka ja til studieplass utan å 
møte til studiet. To moglege forklaringar på desse nedgangane er uvissa om når dei nye utdanningskrava 
for statsautoriserte revisorar vil bli vedtekne, og at mange høgskular og universitet har starta MRR-
program siste åra. 

 

Tiltak og planar for 2019  

Eit internt utval har hausten 2018 jobba med å greie ut strukturen i MØA, med fokus på korleis ein kan 
oppnå auka kvalitet og relevans i programmet. Utover våren vil høgskulen vurdere kva endringar som 
eventuelt bør gjerast, med sikte på implementering frå hausten 2020. Eit av tiltaka som vert vurdert, er 
kor vidt alle profilane i MØA bør opnast opp for studentar med internasjonal bachelorgrad, noko som 
eventuelt vil kunne ha positiv effekt på opptaket. 

Rekrutteringsarbeidet har gitt gode resultat, og det er ikkje planlagt store endringar for 2019. Det vart, 
for fyrste gong, gjennomført eit rekrutteringsmøte for innreisande utvekslingsstudentar i 
bachelorstudiet hausten 2018, og fleire av dei som var med på møtet har alt søkt opptak i 
masterstudiet. NHH vil gjennomføre liknande møter våren og hausten 2019. 

Konkurranse frå fleire MRR-program og forslag til nye utdanningskrav for statsautoriserte revisorar 
gjer at det kan verte færre søkjarar til MRR ved NHH. Vi planlegg endringar i programmet som vil 
gjere det meir attraktivt som toårig masterprogram.  

 

NHH delmål 2: Studiekvalitet 

NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 
jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og læringsmiljø skal vere 
på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  

 
Tabell: Studieinnsats og tilfredsheit - MØA 

 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Fagleg tidsbruk (timar) per 
veke blant heiltidsstudentar 
(KD, Studiebarometeret) 

41,0 
 

41,7 
 

43,1  43,7 
 

42,4 

 
≥ 40 40-45 

 
40-45 

 

Skår på korleis studentane 
oppfattar studiekvaliteten 
(KD, Studiebarometeret)24  

4,4 
 

4,4 
 

4,4  4,5 
 

4,3 

 
≥ 4,4 

 
 

≥ 4,4 
 

≥ 4,5 
 

Kursevaluering NHH; 
totalvurdering25 

- 4 4 4,1 3,9 ≥ 4 
 

≥ 4 
 

≥ 4 
 

 
 

                                                      
24 Tala gjev uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje einig og  
    5=Heilt einig. 
25 Gjennomsnitt av studentevaluering av alle emne på MØA, der 1=Svært misnøgd, og 5=Svært nøgd 
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Tabell: Studieinnsats og tilfredsheit - MRR 

 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Fagleg tidsbruk (timar) per 
veke blant heiltidsstudentar 
(KD, Studiebarometeret) 

42,7 40,7 44,4 53,2 43,6 ≥ 40 
 

40-45 
 

40-45 
 

Skår på korleis studentane 
oppfattar studiekvaliteten 
(KD, Studiebarometeret)26  

4,1 4,2 4,2 4,5 4,4 ≥ 4,4 
 
 

≥ 4,4 ≥ 4,5 

Kursevaluering NHH; 
totalvurdering27  

- - 3,8 3,8 3,9 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

 
Tabell: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid master (MØA og MRR) 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Gjennomføring på normert tid 
(%, KD)28 

67,4 74,0 77,2 78,5 79,4 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 

Studiepoeng per student 
MØA29  

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

Studiepoeng per student 
MRR29 

48,4 45,8 50,1 47,5 45,7 - - - 

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

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Kull start H12+V13 H13+V14 H14+V15 H15+V16 H16+V17 H16+V17 H17+V18 H21+V22

Fråfall MØA etter to år (%) 6 4 5 5 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
Fråfall MRR etter to år (%) 3 10 7 1 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

 

 
Tabell: Internasjonalisering - MØA 

  
Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Internasjonale internships,  
CEMS, Gründerskole og 
Innovation School 

- - 64 100 104 

Dobbelgradsstudentar inn og ut 28 20 28 26 32 
Utveksling:       
- Innkomande studentar til NHH - - 238 252 295 
- Del innkomande studentar til 

NHH (%)30 
- - 14,7 15,8 19,0 

- Utreisande studentar frå NHH - - 314 281 278 
- Del utreisande studentar frå 

NHH (%)30 
- - 19,4 17,6 17,9 

Utreisande utvekslingsstudentar i 
Erasmus+ (studie- og 
praksismobilitet) 

- - 137 155 140 

 

  
                                                      
26 Tala gjev uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje einig og  
    5=Heilt einig. 
27 Gjennomsnitt av studentevaluering av alle emne på MRR, der 1=Svært misnøgd, og 5=Svært nøgd 
28 Registreringsmetoden er lagt litt om frå 2016 for å fange opp alle som faktisk har oppnådd kvalifikasjonen. Det kan medføre at 
tala for 2016-2018 ikkje er direkte samanliknbare med tidlegare tal. 
29 Gjennomsnitt heile året.  
30 Del av det totale talet på studentar på MØA/MSc 
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Vurdering av resultat og måloppnåing

Sjølv om MØA skårar relativt høgt på totalkvalitet i Studiebarometeret, ser vi ein negativ tendens for
evalueringa av MØA i 2018. Skåren på totalkvalitet har gått ned frå 4,5 i 2017 til 4,3 i 2018.
Samanliknar ein utvikling langs dei ulike dimensjonane i Studiebarometeret, ser vi ein tilbakegang
langs dei fleste dimensjonar, utan at nokre av dei merkar seg spesielt ut. Gjennomsnittet for
totalkvalitet på NHH sine eigne kursevalueringar har også gått litt ned frå 2017 til 2018.  

Det er vanskeleg å peike på konkrete årsaker til den negative utviklinga i evalueringane i
Studiebarometeret. NHH har introdusert mange nye teknologirelaterte tilbod i dei seinare åra, blant
anna den nye masterprofilen i business analytics. Sidan undersøkinga til KD blir gjort blant studentar
som er i tredje semester i masterløpet, kan det vere at introduksjon av nye tilbod slår negativt ut, sidan
det ikkje vil vere mogeleg for desse studentane å velje dei nye tilboda i særleg stor grad. 
Studiebarometeret vil bli følgd opp for å finne ut meir om dette. 

Samanliknar vi MØA sine resultat i Studiebarometeret med gjennomsnittet for andre fulltids-
masterprogram, ser vi at MØA skårar over gjennomsnittet langs dei fleste hovuddimensjonane i 
barometeret, særleg på organisering av studieprogrammet (+0,4), yrkesrelevans (+0,3) og medverknad
(+0,3). Dei to dimensjonane der MØA-NHH gjer det dårlegare enn det nasjonale gjennomsnittet gjeld
i kva grad studentane føler at det blir stilt forventningar til dei (-0,2) og tilbakemelding/rettleiing (-
0,1). Av dei fire spørsmåla om forventningar er det særleg to som dreg ned i forhold til
landsgjennomsnittet, og det er dei som dreier seg om å stille forberedt (-0,2) og delta aktivt (-0,4) i
organiserte læringsaktivitetar. NHH arbeider for å legge betre til rette for studentaktiv undervisning. 
Her set blant anna fysisk infrastruktur grenser. For eksempel er dei klassiske auditoria godt eigna for 
tradisjonelle førelesingar, men mindre eigna for diskusjonar mellom studentar og førelesarar, eller
mellom studentar. Høgskulen har det siste året difor teke i bruk aulaen, personalkantina og deler av 
biblioteket til undervisning i store grupper. I samband med rehabiliteringsprosjektet vil fleire av
undervisningsromma bli bygde om slik at dei passar betre til case- og prosjektundervisning og andre
former for studentaktiv undervisning. 

MRR ligg og over landsgjennomsnittet på dei fleste hovuddimensjonane og skårar særleg høgt på
relevans (+0,7). MRR har mange store kurs og skårar under landsgjennomsnittet på tilbakemelding/ 
rettleiing (-0,3). Med verknad for studieåret 2017-2018 la MRR om undervisingsopplegget med meir 
fokus på studentaktiv læring, filming av tradisjonelle førelesingar og etablering av MRR-tilbod i Oslo.
Studentane, både i Bergen og Oslo, er godt nøgde med endringa. 

Tala for tidsbruk i Studiebarometeret viser at MØA-studentane jobbar godt over ei normal arbeidsveke
(42,4 timar). Dette er over gjennomsnittet for tilsvarande program i Noreg (37 timar), men mindre enn
studentane i siviløkonomprogrammet ved BI (49,6 timar). Delen av MØA-studentane som 
gjennomfører på normert tid held fram med å stige og var på 79,4 % i 2018, og dette er også svært 
høgt samanlikna med gjennomsnittet på 50,2 % for dei statlege utdanningsinstitusjonane i Noreg. 
Delen MØA-studentar som fell frå innan 2 år ligg stabilt på 5 % også for 2018. 

Masterstudentane ved NHH kan velje mellom ei rekkje internasjonale moglegheiter, som semesterlang
utveksling, deltaking i CEMS- eller dobbelgradsprogrammet, Gründerskolen og Innovation School. I 
MØA-programmet held utmobiliten seg på eit høgt nivå, medan innmobiliteten aukar. Auka satsing på
internasjonale tiltak for utreisande studentar som korttidsmobilitet i utdanningsprogram finansiert av 
virkemiddelapparatet i regi av Diku og Erasmus+, samt etableringa av Innovation School med 
praksisopphald i USA, fører til at enkelte studentar vel vekk semesterlang utveksling. Ei auka 
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strategisk satsing på arbeidslivsrelevans i studieprogramma, der eit av tiltaka er å introdusere fleire 
moglegheiter for internasjonale praksisopphald, kan også få studentar til å velje vekk tradisjonell 
utveksling. NHH ser likevel på dette som kvalitetshevande tiltak i studieprogrammet.   

Eit stadig breiare kurstilbod på masternivå med introduksjon av nye engelskspråklege profilar gjer det 
lettare å rekruttere innreisande studentar.  

Studentar som vart tatt opp til dobbelgradsprogrammet aukar i 2018, noko som kan tyde på at arbeidet 
med fagleg spissing, terminering av avtalar som fungerte dårleg og inngåing av ein ny avtale med 
Bocconi University gjev resultat. 

Omfanget av utveksling i MRR-studiet er lite. Talet på utvekslingsstudentar i MRR viser likevel ei 
positiv utvikling med 12 utreisande studentar i 2018. 

 

Tiltak og planar for 2019  

Utvalet som har sett på strukturen i MØA-programmet har vurdert korleis ein kan betre kvaliteten i 
programmet. Programmet gjev studentane stor fridom i å setje saman si eiga kursportefølje, og den 
høge skåren på organisering tyder på at studentane set pris på det. Fleksibiliteten gjev også føremonar 
i form av stor grad av innovasjon i kursporteføljen, noko som bidrar til høg relevans. Samstundes har 
fleksibiliteten negative konsekvensar ved at fagleg progresjon blir vanskelegare å sikre, medan 
spesialiseringane (hovudprofilane) blir utydelege og vanskelege å forstå for studentar og 
arbeidsgjevarar. Utvalet tilrår ei rekkje tiltak for å betre kvaliteten i programmet, blant anna fastare 
struktur med meir obligatorisk innhald og krav til progresjon, nedlegging av små profilar, samt betra 
mekanismar for kvalitetsarbeid på profilnivå. Rapporten frå utvalet vil vere utgangspunkt for vidare 
diskusjon våren 2019, med sikte på å vedta tiltak som kan setjast i verk frå hausten 2020. 

NHH vil i 2019 gjennomgå Peer Review for CEMS-programmet og tek sikte på å utvikle ein eigen 
tiltaksplan for å følgje opp komiteen sine tilbakemeldingar og tilrådingar. 

Resultata frå Studiebarometeret 2018 viser rom for forbetring i MØA, særleg med omsyn til 
forventningar til studentane, og den vil bli følgt opp med tilleggsanalyser og eventuelle tiltak. MRR er 
i ferd med å gjennomføre ei grundig programevaluering. I denne evalueringa blir det vurdert tiltak som 
kan betre studiekvaliteten.  
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NHH delmål 3: Kandidatkvalitet  

NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for økonomar og 
leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp master- og ph.d.-
program internasjonalt. 

 

Tabell: Arbeidsmarknaden (MØA)31  

 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Studiet har gitt meg relevante 
teoretiske basiskunnskapar 

4,3 4,5 4,5 4,3 4,3 - 4,4 4,5 

Studiet gjer meg 
konkurransedyktig også i ein 
internasjonalt arbeidsmarknad 

3,8 4,1 4,1 3,8 3,9 - 4,0 4,0 

Generelt var eg nøgd med 
kvaliteten på studiet 

4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 - 4,2 4,3 

Del i arbeid innan 6 mnd. 
(%)32 

87,9 90,0 86,7 88,1 92,1 - - - 

Startlønn NHH-kandidatar  
(tall i 1 000 kr.)33 

454 453 451 463 485 - - - 

Del studentar som tek jobb i 
utlandet34 (%) 

6 8 8 5 11 - 10 15 

 

 
 

Tabell: NIFU/Kandidatundersøkinga 

 
Resultat35 

2014 2015 2016 2017 2018 
Masterkandidatar sysselsett i 
relevant arbeid eit halvt år  
etter fullført utdanning (%, KD) 

- 89,0 -    88,9 - 

 
 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Arbeidsmarknadsundersøkinga til NHH viser at MØA-kandidatane framleis er svært attraktive i 
arbeidsmarknaden, ved at 92,1 % var i arbeid etter 6 månader. Undersøkinga til NIFU frå 2017, som 
spør etter relevant arbeid, stadfester dette inntrykket. Kandidatundersøkinga for 2018 viser at 100 % 
av MRR-studentane har relevant jobb to år etter avslutta eksamen. 

Arbeidsmarknadsundersøkinga viser også at kandidatane jamt over er fornøgde med kvaliteten på 
studiet.  

Ei interessant utvikling frå 2017 til 2018 er at ein langt høgare del av kandidatane (11 %) har fått 
arbeid i utlandet, sjølv om det er for tidleg å seie om dette er ein trend. 

 

                                                      
31 Tal frå NHH si arbeidsmarknadsundersøking. Grunna låg svarprosent er MRR-kandidatar ikkje inkludert i tabellen.  
32 Relevant og ikkje relevant arbeid. 
33 Gjennomsnittleg brutto grunnlønn per år. 
34 Frå og med 2015 baserer talet for «Del studentar som tek jobb i utlandet» seg på både dei som er i relevant og dei som er i ikkje 
relevant arbeid. Tidligare rapporterte NHH berre på dei i relevant arbeid.  
35 Undersøkinga vert gjennomført annakvart år.  
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Tiltak og planer for 2019 

MØA-utvalet har blant anna tilrådd ei styrking av referansegruppene for dei ulike spesialiseringane 
(profilane), med betre representasjon frå næringslivet og studentane. Dette vil styrke kvalitetsarbeidet i 
programmet og leie til auka relevans av profilane. 

Frå våren 2019 kan studentane i MØA ta internships i utlandet og få vekttall for det. Dette vil bidra til 
å styrke relevans og kopling mot næringslivet ytterlegare, samstundes som det bidrar til auka 
internasjonalisering i programmet. 

 

Læringsutbytte 

I samband med søknaden om AACSB-akkreditering blir det jobba med å implementere Assurance of 
Learning (AOL) i masterprogramma. Det vil bli gjennomført systematiske AOL-testar i løpet av 2019, 
og når eventuelle tiltak for å betre læringsutbyttet er gjort vil det bli gjennomført nye testar for å 
verifisere effekten av tiltaka. 

 

Programevaluering 

Programevalueringar vert gjennomført regelmessig på NHH med 5 års intervall. MRR gjennomfører 
no ei programevaluering som vil bli lagt fram våren 2019. I denne evalueringa foreslår vi både 
omleggingar på programnivå som følgje av ny revisorlov og auka konkurranse frå andre MRR-
program og omleggingar på kursnivå for å sikre samsvar med NHH sin nye strategi og dei oppdaterte 
læringsmåla for MRR. 
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Ph.d.-utdanninga 
 
 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 

NHH skal tiltrekke seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHHs 
studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innanfor økonomisk-administrative fag blant norske 
studentar, og tiltrekke seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar. 

  

NHH delmål 3: Forskarutdanninga (frå kap. om Forsking i NHHs strategi)  
Doktorgradsutdanninga ved NHH skal tiltrekke seg dei beste norske og sterke internasjonale studentar. 
NHH skal uteksaminere fleire kandidatar som når opp i konkurransen om vitskapelege stillingar ved 
anerkjende internasjonale institusjonar. 

 
Tabell: Søkjarar og opptak ph.d.  

 Resultat Ambisjonar 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Tal på søknader 337 349 217 597 576 - - - 
Opptak/Nye doktorgradsavtaler 22 20 11 30 21 - - - 
Del internasjonale ph.d.- 
studentar (% av nye 
doktorgradsavtaler)  

70 30 46 63 62 40-60 40-60 40-60 

Kvinnedel 
(% av nye doktorgradsavtaler) 

45 50 38 44 10 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

NHH vil tiltrekke seg dei beste studentane frå norske lærestader og høgt kvalifiserte studentar frå 
utanlandske universiteter. I 2018 tok NHH imot eit høgt tal søknader, totalt 576, til 
stipendiatstillingane ved dei 4 institutta som lyste ut stillingar ved hovudutlysinga i 2018. Delen 
kvinner som søkte var 27 %, ei lita auking frå året før. Som i tidligare år, var majoriteten av søkarane 
utanlandske (91 %), men med ei lita auking i talet med norsk statsborgarskap.  

Talet på nye doktorgradsavtaler per år vil variere. Nokon av spesialiseringane har berre opptak anna 
kvart år, noko som vil kunne bidra til svingingar i søkar- og opptakstal. Eksempelvis hadde Institutt 
for finans opptak i 2017 og vil fyrst ha opptak neste gong i 2019.  

I det heile var ein fornøgd med kvaliteten på søkarmassen. Totalt i 2018 blei det tatt opp 21 nye ph.d.-
studentar. 62 % av dei nye ph.d.-studentane har utanlandsk statsborgarskap, og dei fleste hadde sin 
mastergrad frå høgt rangerte skolar36. Kvinnedelen av nye doktorgradsavtaler blei likevel berre 10 %. 
Dette er betydeleg under ambisjonsnivået. Marknadsføring og opptak følgde tilnærma same lest som 
tidlegare der ein fekk tilfredsstillande kvinnedeler, og kvaliteten på søkarmassen var god. Årets lave 
del er dermed vanskeleg å forklare, men kjem dels av at nokre kvinner avslo tilbodet om stilling, og 
dels av tilfeldige hendingar.  

  

                                                      
36 Av dei 21 nye ph.d.-studentane hadde 13 fullført mastergraden sin ved NHH, og dei resterande hadde sin mastergrad frå El 
Colegio de Mexico, Handelshøjskolen i København (Danmark), Harvard University (USA), NTNU, Ruhr University Bochum 
(Tyskland), Universita di Padova (Italia), Uppsala Universitet (Sverige), og World Maritime University/Georgia Institute of 
Technology. 
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Ein analyserar årleg hovudopptaket, både med omsyn til marknadsføring, informasjon, opptakskrav, 
og meir, og vurderer årleg tiltak for forbetring. Opptaket i 2018 gjekk føre seg våren 2018 med 
kvalitetssikra prosesser som involverer prorektor for forsking, institutta, seksjon for forskarutdanning 
og HR-avdelinga. Marknadsføring gjennomført hausten 2018 for opptaket i 2019 følgde i hovudsak 
same lest som året før. Tiltaka inkluderte her som tidlegare målretta tiltak og tilpassa marknadsføring 
for å nå studentar på særskilte handelshøgskolar/universitet, og partane i prosessen blei gjort spesielt 
oppmerksam på problemstillinga omkring kvinnedelen. 

 

Tiltak og planar for 2019 

Opptaket i 2019 skjer februar/mars 2019 basert på marknadsføringa hausten 2018. I opptaksprosessen 
vil partane ha spesiell fokus på målsettinga om høgare kvinnedel. Basert på årleg opptaksrapport med 
evaluering av hovudopptaket, vil ein som før vurdere generelle justeringar for marknadsføringa 
hausten 2019. Her vil ein spesielt ha ein brei gjennomgang og grundig vurdering av tiltak for å auke 
kvinnedelen av nye doktorgradsavtaler. Ordninga med «research master» held fram som før, men ein 
har igjen måtte utsetje evalueringa av ordninga, til 2019. 

 

NHH delmål 2: Studiekvalitet 

NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 
jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og læringsmiljø skal vere 
på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  

Tabell: Ph.d. studiekvalitet 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Tal på disputasar 13 16 26  12 19 ≥ 17 ≥ 17 ≥ 17 
Delen ph.d.-kandidatar som 
gjennomfører innan seks år (%, KD)37 

58 46 62  77  76 70 75 75 

Del av innleveringar verdig til disputas 
fullført på normert tid (%) 

38 44 58 67  56 60 60 60 

Fråfall (avbrote doktorgradsavtaler) 6 6 0 2 0 - - - 
Stipendiatstillingar38 81 78 68 77  74 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Talet disputasar i 2018 var 19, og noko over måltalet. Samtidig ser vi at delen ph.d.-kandidatar som 
gjennomfører innan seks år er høg; 76 %. Del av innleveringar verdig til disputas og fullført på 
normert tid ligg på 56 %, noko under måltalet.39 

Som i tidlegare år legg ein vekt på ei tett oppfølging av ph.d.-studentar, både fagleg og administrativt, 
og det er stort fokus på kvalitet i opptaket. Etter innføring av ny modell for leiinga av NHH, blei det 
systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH gjennomgått, og munna ut i eit revidert kvalitetssystem for 
utdanninga i januar 2018. Samtidig blei det utarbeidd nye utfyllande bestemmingar for 
kvalitetsarbeidet for ph.d.-utdanninga. Kvalitetssystemet knytt til ph.d.-programmet blei vurdert og 
godkjent utan merknader i NOKUT-tilsyn gjennomført våren 2018.  

                                                      
37 DBH-data: Ingen permisjonar blir trekt frå.  
38 Pr. 1. oktober i gjeldande år. 
39 10 av 18 innleveringar  (56 %) blei fullført innan 4 år (justert for permisjonar). 12 av 18 innleveringar (67 %) blei fullført innan ca. 
4,5 år (også justert for permisjonar). 
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Kvalitetsarbeidet i ph.d.-programmet er, som tidlegare, i stor grad knytt til oppfølging av den enkelte 
studenten. I etterkant av årlege, individuelle rapporteringar av framdrift, har prorektor for forsking 
saman med Forskingsadministrativ avdeling og HR-avdelinga, dialogmøter med institutta. Her 
vurderer ein progresjonen til den enkelte student, og tiltak tilpassa den enkelte blir sette i verk ved 
behov.  

I 2018 blei det utvikla eit nytt system for rapportering av framdrift. Ein har her gjennomgått innhald 
og rutinar for rapportering av framdrift, for å betre kunne følgje opp den enkelte, samt lette det 
administrative arbeidet (både for studentar, institutt og Forskingsadministrativ avdeling) med 
oppfølging og å sikre samsvar mellom faktisk progresjon, ph.d.-avtale og milepålar.  

I samband med søknaden om AACSB-akkreditering har NHH begynt eit arbeid med systematisk 
undersøking for å sikre at studentane når læringsutbytte på programnivå (Assurance of Learning). I 
2017 blei det utvikla ei matrise («rubric») for systematisk AoL testing for ph.d.-programmet. 
Pilottestinga blei vidareført i 2018.   

 

Tiltak og planar for 2019 

I 2019 vil ein arbeide vidare med AoL for ph.d.-programmet, der ein mellom anna skal gjere analysar 
av pilottestinga. Ein arbeidar og vidare med utvikling av det nye systemet for framdriftsrapportering 
basert på erfaringar etter fyrstegangs bruk.  

NOKUT-tilsynet kom med råd for vidareutvikling av kvalitetssystemet på sikt. Det blei anbefalt å 
vurdere å innføre kursevaluering på ph.d.-nivå igjen. Formålet er å sjå om kursevalueringa vil gi meir 
og påliteleg informasjon om kvaliteten i kursa enn det ein fangar opp i dei andre undersøkingane. Ein 
vil difor i 2019 utføre pilotundersøkingar ved bruk av kursevalueringar i utvalte kurs.  

Med omsyn til rettleiing, seier NOKUT at trainee-ordninga med ph.d.-rettleiarar er ei fin ordning, men 
anbefaler at ein i tillegg tilbyr regelmessige kurs i rettleiing. Dette vil bli gjort i 2019.  

NOKUT anbefaler også å vidareutvikle piloten med systematisk innhenting av informasjon frå 
bedømmingskomiteane på ph.d.-disputas og bruke denne til å vurdere nivået på ph.d.-utdanninga 
internasjonalt. Dette arbeidet vil bli gjort i 2019 i samband med testinga av læringsutbytte på 
programnivå. 

 

Programevaluering 

Ph.d.-programmet blir evaluert av ein ekstern komite kvart 5. år etter vedteke retningslinjer. Siste 
programevaluering blei sluttført i 2016, og er tidlegare omtalt. Neste programevaluering er i 2021. 
 
 
 
NHH delmål 3: Kandidatkvalitet 
NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for økonomar og 
leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp master- og ph.d.-
programmer internasjonalt. 
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NHH delmål 3: Forskarutdanninga (frå kap. om Forsking i NHHs strategi)  
Doktorgradsutdanninga ved NHH skal tiltrekke seg dei beste norske og sterke internasjonale studentar. 
NHH skal uteksaminere fleire kandidatar som når opp i konkurransen om vitskapelege stillingar ved 
anerkjende internasjonale institusjonar. 

Tabell: Publikasjonar av ph.d.-studentar40 
 Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Publikasjonar eineforfattar 8 6 8 3 2 

Publikasjonar saman med 
rettleiarar eller andre NHH-tilsette 

15 12 13 17 8 

Publikasjonar saman med andre 
ikkje-NHH-forskarar 

12 4 16 18 4 

Totalt 35 22 37 38 14 
 

Tabell: Tal på publikasjonar frå aktive studentar samt uteksaminerte 2 år før 
 Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Tal på publikasjonar frå aktive 
studentar, samt uteksaminerte 
opptil 2 år etter disputas - nivå 141 

24  20  27 30 33 

Tal på publikasjonar frå aktive 
studentar, samt uteksaminerte 
opptil 2 år etter disputas – nivå 241 

7 6 6 8 8 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Ein stor del av årets 19 nye doktorgradskandidatar, 79 %, har fortsett sin karriere innan forsking; 10 i 
norske forskingsinstitusjonar (6 ved NHH og SNF, 4 ved NTNU, SSB, NORCE og Høgskolen i 
Innlandet), og 5 ved utanlandske forskingsinstitusjonar (University of Essex (Storbritannia), 
Hitotsubashi University (Japan), University of Naples Federico II (Italia), University of Amsterdam 
(Nederland), og Vatt Institutt for Economic Research (Finland). To kandidatar har fortsett i norsk 
næringsliv (Ernst&Young og Tieto), mens dei to resterande kandidatane er arbeidssøkande. 
 

NHH arbeider med å aktivt promotere aktuelle kandidatar på den internasjonale arbeidsmarknaden. 
Dette er hovudsakeleg tiltak på institutta retta mot individuelle studentar. Målet er at ein stor del av 
desse vil gå til anerkjende forskingsuniversitet, men ein vil og forvente at ein del ønsker ein karriere 
innan næringsliv eller offentleg forvaltning.  
 

Kandidatkvaliteten blir og spegla av i publikasjonsaktiviteten til kandidatane. Talet på publikasjonar ved 
aktive studentar viser ein stor nedgang, frå 38 til 14, mens talet på publikasjonar frå aktive studentar og 
nylig uteksaminerte har gått noko opp. Årsaker til dette vil bli nærmare vurdert i samband med den 
årlege analysen av publikasjonsaktiviteten ved NHH.  

Tiltak og planar for 2019 

NHH vil halde fram med å utvikle sitt arbeid med å aktivt promotere sine kandidatar. NHH jobbar og 
aktivt med å knytte ph.d.-studentar til aktive forskingsgrupper, noko ein forventar vil bidra til økt 
publisering og høgare kandidatkvalitet. 

                                                      
40 Tall basert på Cristin-registreringar, samt forfattarsøk i Web of Science og Google Scholar. 
41 Indikatoren baserer seg på aktive ph.d.-studenter i 2018, samt dei som disputerte i 2016 og 2017. Publikasjonane til desse har blitt 
søkt opp i Cristin, Scopus og Google Scholar.  
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Etter- og vidareutdanninga 
 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 

NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHH sine 
studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk-administrative fag blant norske studentar, 
og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar.  

 

Tabell: Opptak etter- og vidareutdanninga, masternivå med studiepoeng 

 Resultat Ambisjonar 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Tal på studentar tatt opp i 
opne program42 

184 216  228 286 284 300 300 340 

Tal på studentar tatt opp i 
skreddarsydde program 
(bedriftsinterne og 
næringsklynger) 

171 154 168 104 55 200 200 300 

 

Tabell: Opptak etter- og vidareutdanninga, program utan studiepoeng 

 Resultat Ambisjonar 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Tal på studentar tatt opp i 
opne program 

- - - - 101 - 150 200 

Tal på studentar tatt opp i 
bedriftsinterne program 

- - - - 125 - 150 200 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Det har i 2018 vore god rekruttering og høgt kvalifiserte kandidatar til programma på masternivå, men 
NHHE opplever noko nedgang i talet på søkarar og opptak på eit par av dei etablerte programma. 
Dette har imidlertid blitt kompensert av det nyutvikla Executive MBA in Fintech, som starta opp med 
fullt kull hausten 2018. Talet på studentar på opne program i 2018 er dermed på nivå med 2017, og litt 
under måltalet for 2018, som var auka betydeleg i forhold til 2017. Talet på studentar på 
skreddarsydde program er betydeleg under måltalet. Det lave talet på studentar på skreddarsydde 
program skuldast primært følgande forhold, og er i tråd med tendens og forklaring for 2017: 

‐ Tala på skreddarsydde program fangar kun opp studentar som tar executive-studiar med 
studiepoeng. Skreddarsydde program utan studiepoeng er ikkje inkludert i tala. 

‐ Nye program er i aukande grad såkalla «hybride» program. Dei vert skreddarsydd mot ein 
spesifikk bransje eller klynge, men er samtidig opne for at andre som har nødvendige 
kvalifikasjonar også kan søke og bli tatt opp. Desse programma vert klassifisert som opne 
program, og aukar talet på studentar i den kategorien. I tillegg har det vore ei auking i program 
som ikkje gir studiepoeng, både opne og bedriftsinterne. Dette er summert i eigen tabell, kor det 
vert synliggjort resultat i 2018, samt ambisjonar framover for 2019 og 2023.  

Kvinnedelen på dei opne executive MBA-programma i 2018 var 31 % (30,85 %).  

     

                                                      
42 Omfattar AFA-studiet, Corporate Finance, Porteføljeforvaltning, Verdsettelse, MØST, MASTRA, Design Thinking, Innovasjon, 
Master i ledelse, Omstilling og innovasjonsledelse - Brytningstid. Ca. 40 % av studentane tar gradsgivande (EMBA) program. 
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Tiltak og planar for 2019 

Tiltak og planar for 2019 omfattar å fortsette satsinga på bedriftsinterne program, og hybridar. 
Erfaringar frå 2018 viser at dette er ein marknad i vekst, og dette er ein tendens som har fortsatt inn i 
2019. Her skjer utviklinga av program i tett samarbeid med bedrifter, institusjonar og bransjar. Det vil 
også bli søkt samarbeid med klynger, finansieringskjelder og fagorganisasjonar kor 
kompetansegivande program kan vere attraktive satsingar, med felles måloppnåing og interesse. 
Executive MBA for sjømatnæringa, Brytningstid, Business Upgrade og Fintech er eksempel på 
satsingar som har vore vellykka og har bidratt både til fagutvikling og lønnsemd i 2018. NHHE ønsker 
også å levere påbyggingsmodular til deltakarar som har tatt den nasjonale rektorutdanninga, og har 
levert anbod på utlysingar frå Utdanningsdirektoratet. I tillegg er det viktig å fornye og tilpasse dei 
etablerte programma kor NHHE har opplevd ein nedgang i søkning og opptak.       

 

NHH delmål 2: Studiekvalitet 

NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 
jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og læringsmiljø skal vere 
på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  

 
Tabell: Gjennomføring masterstudiar43 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Gjennomføring på normert tid 
(%) 

96 96 100 96 97 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

 
 
Tabell: Innfridde forventningar til studiet44 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Executive MBA (EMBA) 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 
Program i samarbeid med 
AFF45 

4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 

Bedriftsinterne 
utdanningsprogram 

- 4,9 - 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 

 
 
Tabell: Faglig kvalitet på studiet46 

Resultat 
2014 2015 2016 2017 2018 

Executive MBA (EMBA) 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 
AFA-studiet 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 
Program i samarbeid med 
AFF47  

4,9 5,0 4,9 4,8 4,9 

Bedriftsinterne 
utdanningsprogram 

- 4,9 - 4,5 4,6 

 

 

                                                      
43 Opne gradsgivande Executive MBA-program.  
44 Skala 1-5 kor 5 er høgaste skår. Gjennomsnittstal. 
45 Rektorutdanning, Styrarutdanning. 
46 Skala 1-5 kor 5 er høgaste skår. Gjennomsnittstal. 
47 Rektorutdanning, Styrarutdanning. 
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Vurdering av resultat og måloppnåing  

NHH skal vere kvalitativt ledande i Norden innanfor erfaringsbaserte etter- og vidareutdanningstilbod 
i økonomisk-administrative fag på masternivå, og sette standard for denne type program i Norden. 
Gjennomføringsgraden er jamt over svært høg. 

Deltakarane sin vurdering av innfridde forventningar og fagleg kvalitet er også jamt over svært høg. 
Dette blir målt ved avslutta studium. Samarbeidsprogramma med AFF skårer heilt i toppsjiktet slik dei 
også har gjort tidlegere år, mens executive MBA-programma, som består av ei meir heterogen gruppe 
deltakarar, ligg på ein jamn og høg skår.  
 

Tiltak og planar for 2019 

Det vert arbeidd systematisk med å oppretthalde og vidareutvikle fagleg innhald og pedagogisk 
tilnærming i alle program. Spesielt i nye program vert det eksperimentert med nye pedagogiske 
modellar og nytt innhald. Det er utvikla interne prosessar for kompetanseutvikling for programleiarar 
og forelesarar. For å dele erfaringar og informasjon, møtast programleiarane på NHHE ca. to gonger 
per semester. Her vert det også henta inn eksterne ressurspersonar for å bidra med kunnskap, 
inspirasjon og kompetanseheving. Det er intensjonane å vidareføre ordninga med å la programleiarar/ 
forelesarar gå på pedagogiske kurs blant anna i regi av Harvard Business School. 

Det nyetablerte NHH Executive Fagråd har bidratt konstruktivt for å ivareta kvalitet og utvikling, og 
vert vidareført i 2019. Fagrådet er eit rådgivande organ som har som mandat å ivareta fagleg kvalitet i 
NHHE sine studiar. 

 

NHH delmål 3: Kandidatkvalitet  

NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for økonomar og 
leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp master- og ph.d.-
program internasjonalt. 
 

Tabell: Uteksaminerte kandidatar  

Resultat 
2014 2015 2016 2017 2018 

Executive MBA (EMBA) 105 123 106 134 109 
AFA 39 43 33 40 34 
Bachelor/deltid48 10 26 26 25 2 
Bedriftsinterne program 143 78 194 107 172 
Totalt 297 270 359 306 317 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Totalt tal på uteksaminerte auka frå 306 i 2017, til 317 i 2018. Tidspunkt for uteksaminering varierer, 
spesielt på program som går over fleire år, slik at tala må sjåast i lys av dette.  

Heilt konkret hadde eit kull av Nasjonal utdanning for barnehagestyrere (bedriftsinternt) avslutning i 
2016, og neste kull hadde avslutning i januar/februar 2018, og eit anna i desember 2018. Det er ikkje 
gjennomført eigne undersøkingar av kandidatar sin attraktivitet i marknaden, men tidlegare 
undersøkingar og erfaring tilseier at NHHE sine kandidatar vert føretrekte i den nasjonale 
arbeidsmarknaden. NHHE vil arbeide for å skaffe eit godt datagrunnlag for å få eit presist bilde av den 
internasjonale attraktiviteten for uteksaminerte kandidatar. 

                                                      
48 Bachelor/deltid: Både grad, delfag og årsstudium. Siste kurs i 2017. 
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Årlege FT (Financial Times)-rangeringar gir moglegheit for benchmarking mot internasjonale 
executive-aktørar med omsyn til attraktivitet i form av lønnsauke osv. Slike målingar viser at det er 
rom for forbetring, sjølv om nokre parameterar til dels også vert styrt av nasjonale rammevilkår 
(lønnsnivå osv.). Sjå nærmare omtale av FT-rangeringar i avsnittet Posisjon.  

Kvalitet handlar ikkje berre om talet på uteksaminerte kandidatar og deira attraktivitet i marknaden, 
det handlar også om relevans i utdanninga som vert tilbydd. For å sikre relevans, vert det samarbeidd 
tett med bransjeorganisasjonar, fagmiljø, klynger og andre interesseorganisasjonar innanfor NHHE si 
målgruppe. 

 

Tiltak og planar for 2019 

Det vert arbeidd med å utvikle nye internasjonale program som vil kunne auke attraktiviteten både 
nasjonalt og internasjonalt, heilt konkret gjeld dette nysatsinga International Executive MBA in 
Finance and Control, som er et samarbeid med Aalto University Executive Education og Vrije 
Universiteit Amsterdam School of Business Economics. 

Pågåande samarbeid med bransjeorganisasjonar, klynger og andre fag- og interesseorganisasjonar vert 
vidareført og styrka. Det gjeld særleg innanfor tema der NHH ønsker å satse og bidra til å bygge opp 
nasjonal kompetanse, som Fintech er eit eksempel på. I tillegg vert satsinga på samarbeidsprogram 
med AFF vidareført og utvida, spesielt innanfor bedriftsmarknaden. 

 

Læringsutbytte  

Alle studieplanar inneheld læringsmål. Alle studietilbod ved NHHE som gir studiepoeng skal ha eit 
definert læringsutbytte i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Læringsutbytte kjem fram i 
studiet sin studieplan. Direktør ved NHHE vedtar oppfølging i samråd med programleiarar, som følger 
opp tiltaka. Resultata vert rapportert til styret via ein årleg rapport. Det er i 2018 utarbeidd eit system for 
direkte testing av læringsutbytte. Før oppstart blir studieplanar og læringsutbytte behandla i det 
nyetablerte fagrådet. Det vert arbeidd med å utvikle ei heilskapleg oversikt over korleis læringsmåla på 
programnivå vert testa, i tråd med AACSB-prosessen. NHHE skal til ei kvar tid ha oppdaterte nettsider 
med riktig informasjon om studiet. Læringsutbytte, studiets oppbygging og vurderingsformer skal vere 
lett tilgjengeleg både for potensielle søkarar og deltakarar. Deltakarane sin evaluering av undervisninga 
skal bidra til å kontinuerleg vidareutvikle kvaliteten på undervisninga og studietilbodet.  

 

Programevaluering 

I executiveprogramma vert det gjennomført studentevalueringar etter alle modular. I tillegg vert det 
gjennomført sluttevaluering kort tid etter fullført program. I lys av at mange nye typar program har 
blitt etablert dei siste åra, var det planlagt å gjennomføre ei evaluering av programporteføljen i løpet av 
2018. Som følge av stor aktivitet hausten 2018, kombinert med midlertidig redusert bemanning, blei 
denne utsatt til 2019.   
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Andre bidrags- og oppdragsinntekter  
 

 
Tabell: Andre bidrags- og oppdragsinntekter 

  
Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Andre bidrags- og 
oppdragsinntekter per fagleg 
årsverk (KD) (1 000 kr)49  

236,1 96,5 133,6 104,3 120,1 

 
 

NHH Executive oppnådde i 2018 eit resultat som var om lag 2 mill. kr betre enn budsjett. Det positive 
avviket i forhold til budsjett skuldas i hovudsak vellykka nysatsingar som Business Upgrade, 
Brytningstid og Fintech. Ei viktig årsak til NHHE sin vekst er utvikling av nye studiar og program, 
som ledd i NHHE sin fornyings- og vekststrategi.  

NHH Executive hadde i 2018 eit resultat på 13 mill. kr som går til NHH til vidare fordeling.  

Omsetninga for NHHE omfattar både oppdragsinntekter og salsinntekter frå opne kurs.  

  

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

Faglege årsverk er eit subsett av UFF. Årsverk for spesialistkandidatar, bibliotekarar, vitskaplege assistentar, samt «Andre stillingar, 
undervisning, forsking og formidling» er utelatt. Faglege årsverk er inkl. stipendiatar.  
 

I tråd med føringar frå Riksrevisjonen blei prosjektporteføljen ved NHHE f.o.m. 2015 omklassifisert slik at alle bedriftsinterne kurs 
fortsatt vert klassifisert som oppdragsverksemd. Resterande aktivitet ved NHHE blir klassifisert som sal og ført mot avrekningskonto 
mot Kunnskapsdepartementet. Overskotet av denne aktiviteten skal ved kvart tertial bli avsett på konto for avrekning mot KD. Tala 
frå 2015 og framover er derfor ikkje samanliknbare med tala frå tidlegere år. 
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Kvalitet i utdanninga 
 

Kultur for kvalitet i utdanninga 
På NHH handlar kvalitetskultur om å skape medvit hos alle tilsette om at kvalitet skal stå i høgsetet i 
arbeidet med program og kurs på alle nivå. Leiinga har likevel eit spesielt ansvar for å utvikle kultur 
for kvalitet både direkte og indirekte. Direkte gjennom å velje kva som skal målast, kva som skal 
påskjønast, kva som blir tildelt ressursar, og kva for verkemiddel som blir brukte. Indirekte gjennom 
dei historiene og bodskapa som blir fortalde, samt dei retningslinjene og systema som blir etablerte og 
følgde. 

I samband med innføringa av ny leiingsmodell i 2017 hadde NHH ein større gjennomgang av det 
systematiske kvalitetsarbeidet. Arbeidet tok utgangspunkt i NHH sin strategi for perioden, 
Stortingsmelding nr. 16, samt den nye studietilsyns- og studiekvalitetsforskrifta. 

Strategien for NHH i perioden 2014-2017 hadde tre delmål under hovudmålet for utdanning. Dette er 
vidareført i den nye strategien for perioden 2018-2021. Høgskulen har ei noko meir finmaska 
inndeling i kvalitetssystemet, med seks dimensjonar som dekker alle områda med innverknad på 
kvaliteten på læringsutbyttet til studentane.   
 

 
De seks aspektene ved "Kvalitet i utdanningen" ved NHH 
 
 

Høgskulen jobbar systematisk med å overvake og følgje opp dei ulike kvalitetsaspekta. Faste 
undersøkingar, rapportar og dialogmøte følgjer opp elementa som er relevante for å vurdere om måla i 
strategien er nådd. Dette inkluderer faste brukarundersøkingar som kursevaluering (alle emna i 
bachelor- og mastergradane blir evaluerte kvar gong dei går), arbeidsmarknadsundersøkinga (blir 
gjennomført årleg), opptaks- og rekrutteringsrapportar, og ei rekke andre aktivitetar med ulik frekvens.  

NHH vurderer at den nye leiingsmodellen er godt egna til å sikre tydeleg utdanningsleiing, og å 
utvikle ein tydeleg kvalitetskultur i heile organisasjonen. Eit viktig aspekt i dette arbeidet er å samtidig 
legge  til rette for tydeleg utdanningsleiing gjennom å styrke den sentrale programleiarrolla, og 
samtidig tydeleggjere og incentivere utdanningsnær innovasjon og nyskaping ute på institutta. 

Dette er blant anna søkt gjennomført ved at institutta har blitt gitt større ansvar, tydeleggjort blant anna 
gjennom at rolla til undervisningsansvarleg er blitt utvida til også å omfatte å inspirere til bruk av nye 
og varierte pedagogiske metodar i undervisning og vurdering, og å aktivt arbeide for ein kvalitets- og 
delingskultur blant instituttets kursansvarlege. Deling og samarbeid om kurs og kursinnhald i 
fagmiljøa er også ein sentral del av det høgskulen vil oppnå gjennom AACSB-akkrediteringa som 
NHH har vedtatt å arbeide mot. Det er forventa at dette arbeidet vil bli intensivert i åra framover. 
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Pedagogikk 
Ein viktig del av arbeidet med kvalitet i utdanninga er det vidare fokuset på å ta i bruk ny og 
formålstenleg pedagogikk, under dette ulike studentaktive læringsformar. Pedagogikk er trekt fram 
som eit særskilt satsingsområde i strategiperioden og blir difor handsama i eit eige avsnitt. 

Læringsutbytte 
NHH arbeider systematisk med å styrke og vidareutvikle koplinga mellom høgskulen sine 
strategidokument, under dette visjon og formål, studieprogramma sine læringsutbytteskildringar, og 
korleis dette skal bli tatt vidare ut til studentane gjennom innhaldet i, samt undervisnings og 
vurderingsformene i, studieprogramma.  

I samband med arbeidet med den internasjonale AACSB-akkrediteringa, sette NHH i 2016 i gong ein 
full gjennomgang av korleis bruk og oppfølging av læringsutbytta på programnivå fungerer. Dette 
arbeidet har halde fram i 2017 og 2018, og vil kontinuerleg vere i fokus også framover. Målet er å 
sikre at studieprogramma sine læringsutbytteskildringar legg klare føringar for så vel innhaldet i 
studieprogramma, som val av undervisnings- og vurderingsformer. Ein viktig del av AACSBs 
«Assurance of Learning» (AoL)-prosess er nettopp å kunne vise og dokumentere kor i programmet dei 
ulike elementa av læringsutbyttet blir oppnådde, samt å operasjonalisere læringsutbyttet på 
programnivå ytterlegare og å teste i kva grad studentane faktisk oppnår det fastsette læringsutbyttet. 
Vidare skal desse testane bli brukte til å vidareutvikle programdesign og innhald for å sikre at 
erfaringane frå dette arbeidet bidreg til ei stadig vidareutvikling av studiekvaliteten i programma. 

Krava til AACSB-akkreditering samsvarar i stor grad med eksisterande nasjonale krav, og ikkje minst 
med det økte fokuset som no blir lagt på læringsutbytta si rolle både i forbindelse med NOKUT si nye 
studietilsynsforskrift og i Stortingsmelding nr. 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Målet er at 
læringsutbyttet skal gjennomsyre arbeidet med studieprogramma og bidra til kontinuerleg fokus på 
vidare utvikling og styrking av studiekvaliteten. 

Sjå også omtale av læringsutbytte i avsnitta om dei enkelte studieprogramma.  

NHH fekk 25. oktober 2018, som ein av to institusjonar godkjent sitt systematiske kvalitetsarbeid50 i 
NOKUT si pilotering av ny tilsynsordning heilt utan opprettingskrav. Sakkyndig komité uttalar i sin 
rapport: 

«NHHs kvalitetsarbeid er klart forankret i en strategi, hvor kvalitetsarbeidet skal bidra til at 
høyskolen når de strategiske målene de har satt for utdanningsvirksomheten. Komiteen mener også at 
kvalitetsarbeidet dekker alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes 
læringsutbytte.  

Kvalitetsarbeidet er solid forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer, og det eksisterer en 
solid kvalitetskultur ved NHH. Komiteen vil særlig trekke frem medbestemmelse og medvirkning på 
alle nivåer, både blant ansatte og studenter. Institusjonen har et transparent, systematisk og godt 
gjennomtenkt organisasjonskart, hvor roller og ansvar er klart definert, og en åpen kultur for læring 
og utvikling.» 

 
 
 

                                                      
50 NOKUT: Norges Handelshøyskole – Periodisk tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid, oktober 2018 
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Internasjonalisering  
I inneverande strategiperiode 2018-21 er internasjonalisering integrert i alle delar av organisasjonen, 
utan å vere ei uttalt strategisk satsing. Det stiller nye krav til organisasjonen. Ansvar for 
internasjonalisering er no lagt under Prorektor for utdanning og formelt nedfelt i mandatet til 
programleiarane for studieprogramma, hjå undervisingsansvarlege på alle institutt, samt i mandatet til 
Utdanningsutvalet.  

Om lag halvparten av studentane som tek ut ein grad frå NHH har hatt minst eitt utanlandsopphald 
som del av studiane (iht. Diku rapportserie 01/2019 Norske studentar på utveksling). Høgskulen sin 
ambisjon er å halde på posisjonen som leiande i Noreg på studentmobilitet, og vere på høgde med dei 
beste internasjonalt. Samstundes er internasjonalisering av utdanning meir enn semesterlang mobilitet 
og høgskulen har ambisjonar om å bruke internasjonalisering målretta for å utvikle kvalitet, drive 
innovasjon og utstyre studentane med den nødvendige kompetansen for å lykkast i arbeidslivet og 
bidra til å løyse framtidas samfunnsutfordringar.  

 

Tabell: Internasjonale studentar (bachelor og master) 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Del internasjonale studentar 
på campus (statsborgarskap) 
(%)51 

15 15 15 16 17 ≥ 15 20 20 

 
 

Tabell: Erasmus+ 

  
Resultat Ambisjonar 

201452 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Del utreisande utvekslings-
studentar på Erasmus+ av 
totaltalet på studentar (%), 
(KD) 

5,6 6,4 5,4 5,8 6,5 6 6 7 

 
 

Tabell: Utveksling 

 
Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Innkomande studentar i % av 
utreisande 

62 63 77 86 85 

Totalt tal på innkomande og 
utreisande studentar  

865 858 849 899 992 

Delen kandidatar med 
utveksling i studieløpet 
(DIKU) i % 

- 56,6 61,4 57,0 - 

Delen kvalifikasjonar med 
utveksling i % 

42 48 48 36 41 

 
 

NHH har som mål å ha god balanse mellom ut- og innmobilitet, og lykkast godt med det i 2018. 
Mobiliteten var rekordhøg begge vegar, noko som betyr at høgskulen kan fokusere på å oppnå best 
mogleg kvalitet i mobilieten heller enn å bruke ressursar på å auke volum.  

 

                                                      
51 Delen internasjonale studentar (grad og utveksling) av det totale talet på fulltidsstudentar ved NHH (utreiste utvekslingsstudentar 
ekskludert). 
52 Gjeld utvekslingsstudentar på Erasmus våren 2014 og Erasmus+ hausten 2014. 
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Ei av hovudutfordringane for høgskulen er integrering av det stadig aukande talet på internasjonale 
studentar. Det gjeld særleg heilgradsstudentane, som i Studiebarometeret, SHoT og NHH si eiga 
trivselsundersøking rapporterer om manglande kontakt med norske studentar og det sosiale miljøet på 
og utanfor høgskulen. Desse tilbakemeldingane vert følgt opp blant anna i Læringsmiljøutvalet, i 
Utdanningsutvalet og i handlingsplan for internasjonalisering. Studentforeningen er også aktivt 
involvert for å betre integreringa av dei internasjonale studentane i studentmiljøet.   

Dei internasjonale studentane er fortsatt ein relativt uutnytta ressurs i læringsmiljøet og undervisninga 
ved NHH. Eit av fokusområda i åra som kjem vil vere internasjonalisering heime. Her vil nettopp dei 
internasjonale studentane vere ein viktig bidragsytar for å sikre at også NHH-studentar som ikkje 
reiser på utveksling får internasjonal erfaring i løpet av studietida. Dei internasjonale studentane kan 
bidra med perspektiv og ressursar som hevar kvaliteten på utdanninga.  

Vidare vurdering av resultat og måloppnåing på internasjonaliseringsområde samt skissering av planar 
og tiltak for 2019 er omtalt i avsnitta om studieprogramma.  
 
Eksternfinansierte utdanningsprosjekt  
Som nemnt i avsnittet om Bachelor, vart det i 2018 starta opp to prosjekt i InternAbroad-programmet 
med mål om å etablere strukturar og prøve ut ulike modellar for studiepoengsgivande praksismobilitet 
i Japan og Brasil både på bachelor- og masternivå. I tillegg vart det starta opp eit prosjekt med ein 
amerikansk partnar i Nord-Amerika programmet og eit Utforsk-prosjekt med ein partnar i Kina.   

Det er eit strategisk mål at NHH skal vinne fram i konkurransen om eksterne prosjektmidlar i 
Erasmus+ og nasjonale partnarskapsprogram for å utvikle kvalitet i studieprogramma. I denne 
samanhengen er ei tettare kopling mellom forsking, utdanning og innovasjon ønskjeleg, og det vert 
satsa målretta for å betre samarbeid på tvers internt i organisasjonen i arbeidet med å etablere nye 
prosjektsamarbeid i 2019, der søknadar i Erasmus+ programmet og EEA Grants er under utvikling. 
 

Pedagogikk 
 

NHH har undervisningskvalitet og pedagogisk utvikling som strategisk satsingsområde. Målet er å 
tilby varierte læringsformer tilpassa innhaldet i faga som skaper engasjement og sikrar god læring for 
studentane. Det betyr at NHHs fagstab og administrasjon må kjenne til og ha kompetanse om ulike 
lærings- og vurderingsformer. Pedagogiske ressursar og anna informasjon er samla på nettsida 
«Teaching and learning Lab».  

Ansvaret for pedagogisk utvikling i undervisinga ligg hos dei vitskapleg tilsette og på institutta. Kvart 
institutt har ein undervisingsansvarleg som følgjer opp pedagogiske initiativ i kurs, på instituttet og 
sentralt på høgskulen. Utover dette har dei programansvarlege (bachelor-, master- og 
doktorgradsprogrammet) ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av kurstilbodet. Prorektor for 
utdanning har det øvste ansvaret for pedagogikk ved NHH.  

Kompetanse 
Eit av tiltaka i handlingsplanen frå 2016 var å utvide kurspakken i pedagogisk basiskompetanse for 
nytilsette. Ein modell med innhald i tråd med tilrådingane frå UHR vart utarbeida. Modellen består av 
fire modular der kvar modul har hatt eit omfang av 3-4 kursdagar med sjølvstendig arbeid i tillegg. 
Den fyrste modulen har vore obligatorisk for nytilsette. Basismodul 2 er prøvd ut med ulike tema og 
problemstillingar med heile fagstaben som målgruppe.  
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NHH har ikkje et eige fagmiljø innanfor pedagogikk og har relativt få nytilsetjingar kvart år. Det har 
derfor ikkje vore mogleg å sjølv tilby alle modulane. Avtalar om samarbeid er derfor på plass med 
Universitetet i Aarhus, Copenhagen Business School og Harvard Business School. Fagstaben vert 
derfor oppfordra til å ta kurs ved desse eller andre institusjonar og få desse godskrivne som modular i 
NHHs program for pedagogisk basiskompetanse.  

NHHs konkretisering av meritteringsordninga er til behandling i høgskulens interne organ. Det same 
gjeld implementeringa av endringane i forskrift om tilsetjingar og opprykk i vitskaplege stillingar. 
Ordningane vil vere på plass i løpet av fyrste halvår av 2019.  

NHH har frå 2018 ein ny strategi. I tillegg har stortingsmeldinga ein del føringar med omsyn til 
undervising og pedagogikk. Utviklinga av ein ny handlingsplan for pedagogikk starta derfor i 2018. 
Planen vil vere ferdig i løpet av vårsemesteret 2019. Høgskulen vurderer samtidig korleis film kan 
nyttast i undervisinga. Ein rapport vil verte lagt fram for høgskulens organ i fyrste halvår 2019. 

Arenaer for kompetansedeling 
Høgskulen sentralt arrangerer interne pedagogikkseminar kvart semester. Også på institutta er 
pedagogikk tema på internseminar. For å bidra til pedagogisk utvikling innanfor økonomisk-
administrative fagområder i heile sektoren, er undervising også tema på NHHs årlege FIBE-
konferanse. Den to dagar lange konferansen er ein veletablert møteplass for bedriftsøkonomiske 
fagmiljø i Noreg. Innlegg om undervising blir gitt av tilsette frå NHH og ei rekkje andre institusjonar i 
Noreg.   

Undervisingsformer 
Undervisinga ved NHH er basert på at studentane er til stades på campus. Høgskulen fokuserer på at 
undervisinga skal leggjast opp etter læringsutbytte slik det er definert på program- og kursnivå. 
Høgskulen har ikkje definert kva undervisingsmetodar som skal nyttast, men det skal leggjast vekt på 
studentaktiv undervising. NHH har kurs som er organisert som ordinere førelesningsrekkjer, 
prosjektbaserte eller case-baserte kurs. Nokre kurs har karakter av omvendt klasserom («flipped 
classroom»). I tillegg vert ulike modellar for seminar prøvd ut i masterkurs.  

NHH ønskjer å vidareutvikle den studentaktive undervisinga. Dei klassiske auditoria er godt eigna for 
førelesningsforma, men mindre eigna for diskusjonar mellom studentane og føreleserane eller 
studentane i mellom. Høgskulen har derfor det siste året tatt i bruk aulaen, personalkantina og deler av 
biblioteket til undervising i store grupper. Vidare vil høgskulen i samband med 
rehabiliteringsprosjektet byggje om fleire av undervisingsromma slik at dei passar betre til case- og 
prosjektundervising og andre former for studentaktiv undervising. 

Undervisingsteknologi 
NHH har dei siste åra fokusert på teknisk infrastruktur i auditorium og har etablert eit filmstudio med 
tanke på direktesendingar og produksjon av undervisingsrelaterte videoar. Et videoteam sørger i dag 
for direktesendingar (primært for MRR-studiet i Oslo), studioopptak, filming av arrangement 
på/utanfor NHH, opptak med drone, med meir. Videoteamet handterer heile prosessen med filming, 
produksjon, klipping, publisering og distribusjon av video sjølv, og kan levere video av høg kvalitet på 
kort varsel. 
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Videoopptak av førelesningar skjer framleis i forholdsvis stor skala. Dette vert godt tatt imot av 
studentane, medan det blant dei tilsette er delte meiningar. Førelesarar vert oppfordra til å vurdere 
produksjon av kortare og meir poengterte videoar, og dette skjer i større grad enn tidlegare. Video er 
ein sentral ingrediens i det å lage «flipped» eller «blended» undervising, og både studentar og 
førelesarar synest å setja pris på denne forma for formidling.  

Høgskulen har i løpet av 2017 og 2018 fasa ut itslearning til fordel for Canvas som læringsplattform. 
Frå og med haustsemesteret 2018 vart alle kurs gitt i Canvas. Canvas er bygd ut med funksjonalitet for 
video (Arc), plagieringskontroll (Urkund), kalenderinnhald (TimeEdit) og kursevaluering (Blue). 
UNIT har lagt til rette for godt samarbeid i sektoren på dette området. 

NHH nyttar det digitale eksamenssystemet WISEflow. Eit fleirtal av alle ordinære skuleeksamenar er 
no digitale. Tilbakemeldingane frå studentane er svært positive. NHH jobbar kontinuerleg med 
forbetring og vidareutvikling av eksamenssystemet saman med dei andre institusjonane som bruker 
WISEflow og med leverandøren.  

 

Læringsmiljø og universell utforming 
 

Eit inkluderande og godt læringsmiljø som appellerer til eit mangfald av studentar, er ei sentral 
strategisk prioritering, noko som er spegla i NHHs utviklingsavtale med KD. Ein omfattande 
mediedebatt om NHH-miljøet i vårsemesteret 2018 intensiverte arbeidet ytterlegare. NHH har sett i verk 
tiltak som spenner frå konkrete forhold sett i verk med det same, slik som opplegget for velkomstveka 
for nye studentar, til langsiktig, haldningsskapande arbeid. Målet for dei ulike tiltaka er å bidra til at alle 
som ønskjer det, finn sin plass og vert godt inkludert og ivaretatt i studentmiljøet. 

Generelt sett opplever studentane at studiemiljøet ved NHH er godt. Undersøkinga SHoT 2018 
(studentenes helse- og trivselsundersøkelse) viser at NHH ligg over landsgjennomsnittet i dei fleste 
kategoriar. Som eksempel gav NHH-studentane ein skår på 79 (av 100) på spørsmål om kor nøgde dei 
er med studentmiljøet, medan landsgjennomsnittet var 68. NHH-studentane rapporterer i langt større 
grad deltaking i frivillig studentengasjement enn studentar på landsbasis og har mindre rapporterte 
psykiske plager. Sjølv om det er mange positive resultat for NHH i SHoT 2018, rapporterer NHH-
studenten å ha eit høgare forbruk av alkohol enn landsgjennomsnittet. Samla sett gir resultata i 
undersøkinga eit godt grunnlag for å jobbe vidare for eit inkluderande, trygt og ope studie- og 
læringsmiljø ved NHH. 

Når det gjeld internasjonale studentar, er desse overrepresenterte blant dei som ikkje opplever å verte 
inkludert i miljøet, og det vart derfor gjort fleire endringar i korleis desse vart tatt i mot i 2018. Heller 
enn å tilby denne gruppa eit eige opplegg, hadde alle nye masterstudentar felles opplegg heile 
velkomstveka. I tillegg vart alle eksternt rekrutterte masterstudentar inviterte med i «bli kjent»-grupper 
på Facebook. 

I samarbeid med studentane er køyrereglar for miljø og åtferd på NHH utarbeida («NHH-kulturen – slik 
vil vi ha det på NHH»), samstundes som ein har retta mykje merksemd mot å gjere varslingskanalane 
godt kjent. I kjølvatnet av metoo-kampanjen, gjorde NHH ein grundig gjennomgang av sine rutinar for 
varsling og trakassering, og har i ettertid jobba kontinuerleg med å gjennomgå og betre etablerte 
varslingsrutinar. NHH auka også innsatsen for å gjere varslingsrutinar og -kanalar kjent, blant anna ved 
å utarbeide nye nettsider om trakassering og varsling, halde allmøte for studentar med dette som 
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hovudtema, samt fortelje om «NHH kulturen», varsling og varslingsrutinar i rektoratet sine møter med 
alle nye studentar i velkomstveka. Tal frå Studiebarometeret 2018 viser at over 70 % av NHH-
studentane som svara, og heile 80 % av bachelorstudentane (2. år) seier at dei «har fått informasjon fra 
universitetet/høyskolen om varslingssystemet», medan nærare 60 % av NHH-studentane «vet hvor man  
skal henvende seg i tilfeller av trakassering». Dette er langt over landsgjennomsnittet. NHH vil likevel 
fortsetje arbeidet med å informere studentar om varslingsrutinar og –kanalar med sikte på at heile 
studentmassen skal vere godt informert. 

NHH har også jobba med å utvikle studiestarten med større fokus på fag og på å skape nye møteplassar 
for dei nye studentane. I tillegg til at dei nye studentane skulle verte kjent, var målet at dei skulle få 
fagleg stimulering med fokus på arbeidslivsrelevans, lære seg god studieteknikk og verte trygge i 
studentrolla. Dei nye bachelorstudentane som starta ved NHH i 2018 jobba saman i grupper på ein 
fagleg case gjennom heile velkomstveka. I tillegg fekk dei diskutere case, studiar, NHH og anna med ei 
gruppe NHH-alumni som dei også fekk tilbakemeldingar frå på case-løysingane sine siste dagen. Elles 
kunne alle NHH-studentar i 2018 melde seg på case-kurs i regi av NHH, eit tilbod som vil verte utvida i 
2019. 

Frå våren 2019 vil NHH-tilsette, etter initiativ frå Bergen kommune, verte kursa i førebygging av 
sjølvmord saman med UiB og studentsamskipnaden Sammen. Interessa for kurset har vore stor i 
organisasjonen, og NHH vil delta på det fyrste kurset med 11 representantar frå studieadministrativ 
avdeling, HR og institutta. Eit anna kompetansehevande tiltak gjennomført i 2018 er å utarbeide 
retningslinjer for korleis tilsette i ulike funksjonar ved NHH best møter/hjelper studentar som har det 
vanskeleg. 

Læringsmiljøutvalet (LMU) har i 2018 via mykje tid til tiltaksplanane for psykososialt læringsmiljø og 
fysisk læringsmiljø. I utarbeidinga av tiltaksplanane brukte ein resultat frå Trivselsundersøkinga 2017 
(TUS17) og tidlegare SHoT-undersøkingar. Målet for tiltaksplanane var å betre læringsmiljøet 
generelt gjennom å adressere særskilte problemstillingar som karakterpress, arbeidspress, inkludering, 
alkoholbruk og einsemd. Av nye tilbod og tiltak i 2018 kan nemnast bl.a. kurs i stressmestring, 
eksamensangst, jobbklar og studiemestring gitt av studentsamskipnaden Sammen på NHH. Sammen 
tilbyr også individuell rettleiing på NHH, karriererettleiing og rådgjeving knytt til rettigheiter, 
studiemestring, relasjonar o.a., der sistnemnde tilbod var nytt i 2018. Av tidlegare tiltak som vart 
vidareførte er støtte til ulike aktivitetar og grupper som «Avbrekk», alkoholfri fadderordning, «Flink 
nok» og foreldrehelg, der foreldra til nye bachelorstudentar vart invitert til NHH i oktober for å bli 
kjent med høgskulen og studentane sin kvardag. 

I 2019 vil LMU jobbe vidare med SHoT 2018 og Studiebarometeret, samt oppdatere tiltaksplanane for 
læringsmiljø. Vidareføring og evaluering av kurstilbodet frå Sammen vert ei praktisk oppgåve for 
2019, med fokus på blant anna å få til eit kurstilbod på engelsk og større nærvær av Sammen på NHH. 
Alkoholbruk og psykososialt læringsmiljø er sannsynlege fokusområder for 2019. LMU vil framleis 
arbeide med tiltaka vedtatt i Handlingsplanen for studentar med funksjonsnedsetjing.  

NHHs bygningsmasse består av bygg frå tre ulike periodar. Nybygget og Servicebygget er i all 
hovudsak utforma i tråd med krava til universell utforming. Bygningsmassen frå 1963 er i 2019-2020 
under ombygging, og høgskulen vil i tida framover rette ekstra merksemd mot HMS i byggjeperioden, 
samt at krav til universell tilrettelegging vert overhaldne også i ombyggingsperioden.  
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God tilgang til utdanning 
 

KD Sektormål 3: God tilgang til utdanning 

NHH legg stor vekt på å utdanne kandidatar som er relevante i arbeidsmarknaden. I ei verd som endrar 
seg stadig raskare, er det viktig at kandidatane ikkje berre har naudsynt kunnskap og kompetanse når 
dei forlét NHH, dei må også vere i stand til å tileigne seg ny kunnskap etterpå i takt med endringar i 
krav og forventingar. NHH sin strategi legg difor stor vekt på livslang læring, og alle studieprogram 
fokuserer på å fostre kritisk tenking, gi god teknologiforståing og det å få fram kandidatar som kan 
lære vidare på eiga hand også etter at dei forlét høgskulen.  

Alle NHHE sine studietilbod er tilrettelagt for å kunne gjennomførast ved sida av full jobb, også 
krevjande leiarstillingar. I utvikling av nye program søkjer NHHE aktivt å ta i bruk ny teknologi og 
innovative pedagogiske tilnærmingar for å ivareta fleksibilitet og redusere tidsbarrierar for attraktive 
kandidatar. Ved i større grad å bruke nettbaserte løysingar, kan delar av undervisinga gjerast 
tilgjengeleg uavhengig av tid og stad, noko som vil auke fleksibiliteten, og dermed redusere 
tidsbarrieren for deltakarane. Vidare vil attraktiviteten kunne aukas  ved å tilby løysingar der 
studiepoeng er valfritt, og kor ein gir moglegheiter for å ta delar av programma hos velrenommerte 
utanlandske utdanningsinstitusjonar. 

Fulltidsprogramma på bachelor og master føreset at ein er på campus og deltek i ulike 
læringsaktivitetar. NHH har framleis ikkje som ambisjon å gjere fulltidsstudiane fleksible i den 
forstand at studentar kan gjennomføre kurs utan å vere til stades på campus. NHH er derimot svært 
opptatt av å tiltrekkje seg studentar frå heile landet til sine fulltidsprogram, i tråd med høgskulen sin 
strategi om å rekruttere eit større mangfald av kandidatar.  

NHH starta i 2017 opp eit nytt studietilbod i regnskap og revisjon i Oslo. Master i regnskap og 
revisjon (MRR) har tradisjonelt hatt ei rekkje studentar som tek utdanninga med støtte frå 
arbeidsgjevar og mange av desse har vore busette i Oslo. Det at programmet no òg er tilgjengeleg i 
Oslo, aukar talet på studentar som kan gjere bruk av NHH sitt tilbod. Det faglige omfanget og 
innhaldet, kurskrav og eksamenar for MRR i Oslo er identisk med eittårig MRR i Bergen. Programmet 
er samlingsbasert, men det krev ikkje at ein er til stades på campus i Bergen. Alle førelesingane i dei 
åtte obligatoriske kursa vert filma og gjort tilgjengelege for studentar både i Bergen og Oslo.  

Auka bruk av teknologi i undervisinga gir studentar og kursansvarlege fleire valmoglegheiter enn 
tidlegare, og såleis auka fleksibilitet i utdanninga. Spesielt gjeld dette dei store obligatoriske 
bachelorkursa, der ein gjerne kombinerer korte, førehandsproduserte videoar med opptak av heile 
førelesingar og organisert arbeid i grupper. Høgskulen eksperimenterer også med bruk av ulik 
teknologi i sjølve undervisinga, noko som tillet interaksjon med studentane i ein heilt anna skala enn 
tidlegare, jf. kapitlet ovanfor om pedagogikk. 
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Autorisasjonsprøven i omsetjing (Translatøreksamen)  
 

Autorisasjonsprøven består av ein heimeeksamen som vert avlagt i haustsemesteret og ein 
skuleeksamen i vårsemesteret. Bestått heimeeksamen er ein føresetnad for å kunne gå opp til 
skuleeksamen, og begge må vere bestått for å få autorisasjon. Skuleeksamen er enten frå norsk til 
framandspråket (prøve 1) eller frå framandspråket til norsk (prøve 2). Kandidatane som gjekk opp til 
skuleeksamen i april 2018, hadde dermed bestått heimeeksamen hausten 2017. 

 

Skriftleg skuleeksamen i april 2018: 
Prøve 1: Frå norsk til framandspråket 
Språk representert: Albansk, bulgarsk, engelsk, fransk, polsk, russisk, spansk og tysk. 
Talet på kandidatar: 22 
Bestått: 4 kandidatar (18 %) 
 
Prøve 2: Frå framandspråket til norsk 
Språk representert: Albansk, bulgarsk, engelsk, fransk, polsk, russisk og tysk. 
Talet på kandidatar: 26 
Bestått: 4 kandidatar (15 %) 

 

Heimeeksamen i oktober 2018: 
Prøve 1: Frå norsk til framandspråket 
Språk representert: Engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, persisk, russisk, spansk, tysk og ungarsk. 
Talet på kandidatar: 75 
Bestått: 20 kandidatar (27 %) 
 
Prøve 2: Frå framandspråket til norsk 
Språk representert: Engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, persisk, russisk, spansk, tysk og ungarsk. 
Talet på kandidatar: 77 
Bestått: 18 kandidatar (23 %) 
 
Kandidatar som har bestått heimeeksamen hausten 2018, kan gå opp til skuleeksamen våren 2019. 

NHH ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon har i 2018 hatt eit tilbod om 
språkovergripande kurs for kandidatane til heimeeksamen. I tillegg har det vore gitt ei 
rettleiingsteneste til beståttkandidatar før skuleeksamen. 
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FORSKNING  
 

KD Sektormål 1:  Høy kvalitet i utdanning og forskning 
KD Sektormål 2:  Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
NHH hovedmål:  NHH skal være en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med forskning på  
 internasjonalt toppnivå. 

Kvalitet 
 

NHH delmål 1: Kvalitet  

NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, og skal øke antall publikasjoner i 
internasjonale topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på anerkjente nasjonale og 
internasjonale søknadsarenaer.   

Tabell: Publikasjonspoeng53 

  
Resultater 

2014 2015 2016 2017 201854 
Publikasjonspoeng 217 246 280 309 250 
Antall publikasjonspoeng per faglig 
årsverk, ekskl. stipendiater (NHH)55 

1,29 1,40 1,58 1,77 1,43 

Antall publikasjonspoeng per faglig 
årsverk (KD)55  

0,87 0,97 1,15 1,23 1,01 

 
Tabell: Publisering nivå 

  
Resultater 

2014 2015 2016 2017 201856 
Publikasjonspoeng nivå 257  58 125 162 176 147 
ABS-publikasjoner nivå 3, 4 og 4*58  50 57 66 79 82 
Tildelinger på NHH bonusliste59 7 13 13 22 19 

 

Vurdering av resultater og måloppnåelse 

Høyskolens måloppnåelse innen forskning er i stor grad knyttet til publiseringsaktivitet, noe som 
innebærer at tall for vitenskapelig publisering er viktige styringsparametere. Endelige publikasjonstall 
for 2018 vil være klare i begynnelsen av april. Foreløpige tall tyder på en nedgang i totalt antall 
publikasjonspoeng for 2018, etter flere år med oppgang.  
 

NHH benytter i tillegg tre indikatorer for kvalitet på vitenskapelige publikasjoner: Antall publikasjons-
poeng på nivå 2, antall publikasjoner på Association of Business Schools (ABS) sin publikasjonsliste 
på nivå 3, 4, og 4* og antall tildelinger i NHH sin publikasjonsbonusordning. Ordningen belønner 
publisering i de aller beste internasjonale tidsskrifter innenfor NHH sine fagområder. Også antall 
publikasjonspoeng på nivå 2 har en nedgang i 2018. Antall ABS-publikasjoner nivå 3, 4 og 4* er 
stabilt, med en liten oppgang. Kvalitetsindikatoren andelen publikasjoner på nivå 2 har imidlertid økt 
med nær 2 prosentpoeng, og ligger an til å bli nær 59 %. Det er en mindre nedgang i tildelinger på 
NHHs bonusliste, men antallet er likevel større enn årene før 2017.  

                                                      
53 Tall iht. ny beregningsmetode. 
54 Tallene for 2018 er foreløpige.  
55 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre 
stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
56 Tallene for 2018 er foreløpige. 
57 Ny modell for beregning av publikasjonspoeng gjelder f.o.m. 2015. Tallet for 2014 er derfor ikke sammenlignbart med øvrige tall.  
58 Antall artikler på Association of Business Schools (ABS) sin publikasjonsliste på nivå 3, 4 og 4*. Rapporterte tall fra tidligere år 
er noe justert. Dette skyldes justeringer i underliggende databaser. 
59 Antall personlige tildelinger på NHH sin bonusliste.  
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Åpen forskning 
Vitenskapelige artikler og bokkapitler som publiseres, lastes opp til NHHs institusjonsarkiv Brage for 
vurdering av mulighet for parallellpublisering. Fortrinnsvis lastes vitenskapelige arbeider opp i 
forbindelse med Cristin-registrering. Så langt det er mulig skal forlagets publiserte pdf-versjon av 
artikkel eller bokkapittel lastes opp for vurdering. En har også et publiseringsfond for å støtte arbeidet 
med åpen tilgang til forskningspublikasjoner. Eventuell utvidet bruk av publiseringsfond for å øke 
graden av Open Access avventes mht. utfallet på forhandlinger sentralt i sektoren. Det arbeides med 
revidering av rutiner knyttet til forskningsdata. NHH har startet sin vurdering knyttet til eventuell 
signering av The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

Evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge (SAMEVAL) 
Forskningsrådet har de siste to årene gjennomført en evaluering av det samfunnsvitenskapelige 
fagområdet i Norge. Evalueringen omfattet seks fagdisipliner, og til sammen har 3005 samfunnsvitere 
og 42 institusjonsenheter deltatt. Resultatene fra denne nasjonale evalueringen forelå sommeren 2018. 
NHH deltok i to paneler og fikk følgende tilbakemeldinger: 

 Panel 2 Economics: The quality of the output submitted to the review is excellent and 
represents the whole spectrum from theory to applied econometrics, experimental work and 
software. Assessment of scientific quality: Excellent 

 Panel 6 Economic-Administrative Research: Overall, the research production and scientific 
quality are at an excellent level, and are thus in line with NHH’s strategic aim. Assessment of 
scientific quality: Excellent 

NHH har i siste strategiperiode hatt en 
sterk forskningssatsing for å styrke 
forskningskvalitet, forskningskultur og 
forskningssamarbeid. Hovedelementet 
i denne satsingen har vært å etablere 
tematiske og spissede forskningssentre 
(se figur). 11 forskergrupper fra disse 
sentrene ble meldt inn for vurdering i 
Sameval, hvorav 5 forskergrupper ble 
vurdert til «Scientific quality – 
Excellent», og 6 forskergrupper til 
«Scientific quality – Very good». I alt 
var 23 % av alle faggrupper som 
nasjonalt ble vurdert som eksellente ved NHH.  

 

Evalueringen for de ulike forskergruppene var som følger: 
 

Panel 2 Economics 

 Centre for Empirical Labour Economics: Excellent 

 Law and Economics of Markets and Organisations and Centre for Industrial Organisation: 
Very good 

 Macroeconomics and Natural Resources: Very good 

 The Choice Lab: Excellent 
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Panel 6 Economic-Administrative Research 

 Centre for Corporate Finance: Excellent 

 Energy, Natural Resources and Environment: Very good 

 Shipping and Logistics: Very good 

 Center for Service Innovation: Excellent 

 Future-Oriented Corporate Solutions: Excellent 

 Norwegian Centre for Taxation: Very good 

 Strategy, Organisation and Performance: Very good 
 

Tiltak og planer for 2019 

NHH jobber kontinuerlig med å øke andelen av ansatte som bidrar med tellende publikasjoner. Dette 
omfatter blant annet pågående forskningsstrategiske initiativ og incentiver, fortsatt styrking og 
vektlegging av aktive forskningsgrupper, benchmarking og synliggjøring av målsetting til den enkelte 
forsker. Det er her utviklet instituttvise handlingsplaner. Det arbeides også med en revidering av tiltak 
knyttet til strategiske forskningsområder og sentre. Videre vil NHH gjøre en analyse av utviklingen i 
publisering, og vil vurdere behov for tiltak.  
 

Relevans 

NHH delmål 2: Relevans 

NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for en 
handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal bringe frem forskningsresultater som skaper 
verdi og bidrar til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner.  

 

Tabell: Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd (NFR)  

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultater 

2014 2015 2016 2017 2018 
Bidragsinntekter fra NFR 17 664 18 882 19 357 25 881 33 729 
Bidragsinntekter fra NFR per 
faglig årsverk, ekskl. 
stipendiater (NHH)60 

105,1 107,2 109,4 148,5 193,0 

Bidragsinntekter fra NFR per 
faglig årsverk (KD)60  

71,0 74,4 79,1 103,2 136,2 

 
 

Tabell: Bidragsinntekter fra EU/Horisont 2020 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultater 

2014 2015 2016 2017 2018 
Bidragsinntekter fra EU  
(RBO-tellende)61 

0 1 907 3 359 1 434 4 595 

Inntekter fra EU-kontrakter 
per faglig årsverk, ekskl. 
stipendiater (NHH)62 

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

Horisont 2020-kontrakter per 
FoU-årsverk (KD) 

- - 0 0 0,008 

 
                                                      
60 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre 
stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
61 Ny ordning fra 2017 innebærer at det rapporteres periodisert basert på forbruk og ikke på innbetalinger fra prosjektene og er derfor 
ikke direkte sammenlignbar med tall fra tidligere år. 
62 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre 
stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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Tabell: Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd for NHH-miljøet samlet  
(Tall i 1 000 kr) Resultater 

2014 2015 2016 2017 2018 
NHH 17 664 18 882 19 357 25 881 33 729 
SNF  35 121 34 640 28 500 29 813 28 81763 
Totalt 52 785 53 522 47 857 55 694 62 546 

 
 

Vurdering av resultater og måloppnåelse 

Et uttrykk for relevans av forskningen er at det er etterspørsel etter forskning fra NHH-miljøet, og at 
NHH når opp i nasjonal og internasjonal konkurranse om eksterne programforskningsmidler. Det er en 
bred deltakelse fra næringslivspartnere, organisasjoner og offentlige instanser i NHHs 
forskningssentre. NHH har også samarbeid med næringslivet gjennom konferanser, gaveprofessorater 
og i en rekke større og mindre forskningsprosjekter utenfor sentrene.  

Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd for pågående prosjekter viser igjen en markant økning i 
2018 og indikerer at NHH-miljøet når opp i nasjonal konkurranse og bidrar med kunnskap om viktige 
samfunnsutfordringer. Gjennom NHH-miljøets forskningsrådsprosjekter samarbeider NHH lokalt, 
regionalt og nasjonalt med næringsliv og myndigheter. NHHs strategi har klare mål mht. økt 
eksternfinansiering, spesielt EU-midler. Bidragsinntekter fra EU viser en betydelig oppgang. 

Flere større forskningsprosjekter ble startet opp i 2018, bl.a. fire EU-prosjekter (en Advanced Grant 
ERC, en Starting Grant ERC, og to ERA-NET-prosjekter), samt et Toppforsk-prosjekt og et prosjekt 
innen programmet Unge forskertalenter. Søknadsaktiviteten i 2018 har vært økende, men tilslagene på 
disse søknadene er foreløpig mindre enn ønskelig. 

 

Tiltak og planer for 2019 

NHH har som mål ytterligere å øke den eksternfinansierte forskningen fra EU og fra Norges 
forskningsråd. NHH vil også i 2019 arbeide for å følge opp utlysninger i EUs forskningsprogrammer, 
noe som sterkt vektlegges i NHHs nye strategi. NHH vil fortsatt fokusere på relevante utlysninger 
innen de ulike delene av programmet: «Excellence in Science», «Societal Challenges» og «Industrial 
Leadership». Det arbeides med oppfølging av enkeltforskere, så vel som opplysningsarbeid overfor 
fagmiljøene. 

 

Randsone 
 

Samarbeidet mellom NHH og SNF AS står sentralt i strategien til begge virksomhetene, og det 
overordnede målet er at en sammen skal drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra 
grunnforskning til anvendt forskning. De siste årene har det vært en prioritering å koordinere satsinger 
innen forskning for å få større forskningsmessig tyngde på disse områdene. Stiftelsen SNF (Fond for 
anvendt forskning) deler årlig ut inntil 1 mill. kroner til utenlandsopphold, arrangementer 
(workshops/konferanser), finansiering av gjesteforskere, forskerrekruttering, strategiske satsinger og 
forskningsinfrastruktur. En vesentlig del av midlene går til å støtte NHH-ansattes aktiviteter. 

  

                                                      
63 Tallet for 2018 er foreløpig. 



4/19 Årsrapport for NHH 2018-2019 - 18/03177-4 Årsrapport for NHH 2018-2019 : Årsrapport for NHH 2018-2019_Til KD

 
 

49 

Resultatmålene for SNF er som følger: 
1. SNF skal bidra til økt bidrags- og oppdragsvirksomhet i NHH-miljøet, både generelt og 

spesielt innenfor NHHs spissområder. 
2. SNF skal bidra til å understøtte kompetanseområdene innen NHHs strategisk prioriterte 

satsingsområder. 
3. SNF skal bidra til økt forskningsproduksjon i NHH-miljøet. 
4. SNF skal bidra til en større grad av involvering av næringsliv og offentlig virksomhet i 

forskningen i NHH-miljøet. 
5. SNF skal bidra til økt rekruttering til forskerutdanningen og til forskerrekruttering ved NHH. 

 

SNF muliggjør både midlertidig og permanent oppbygging av fagmiljøer som ellers vanskelig ville latt 
seg gjøre på NHH, og bidrar til å kunne holde dyktige forskertalenter i NHH-miljøet. SNFs syv 
programområder er sammenfallende med og understøtter NHHs tematiske satsingsområder. Fra 2018 
ble Shipping and Logistics nytt programområde på SNF etter felles satsing med NHH de siste årene, 
og i løpet av året ble det startet tre store prosjekter for Norges forskningsråd på dette programmet. Alle 
med industripartnere fra næringen. 

Gjennom oppdrags- og bidragsvirksomhet bidrar SNF til økt samlet forskningsproduksjon i NHH-
miljøet og til å styrke relasjonene til næringsliv og offentlig virksomhet. SNF arbeider for å involvere 
disse aktørene både i forskningen og som finansieringspartnere. I 2018 har SNF blant annet hatt 
prosjekter for Konkurransetilsynet, NAV, Kulturdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- 
og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet, 
Finansdepartementet, Oljedirektoratet, Skattedirektoratet, Tibber, Norges Sildesalslag, Equinor, 
Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, BKK, Skagerak, Eidsiva, Helgeland kraft, Lyse, Hafslund, 
NVE og North Sea Container Line. 

Gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter bidrar SNF med eksternfinansierte stipendiater og 
postdoktorstillinger, noe som bidrar til et større fagmiljø totalt sett og øker rekrutteringsbasen av nye 
talenter også for NHH. SNF har for tiden fire ph.d.-kandidater og fire postdoktorer ansatt i egen stab. 
Det blir også skrevet mange masteroppgaver knyttet til SNF-prosjekter, og studenter har i en årrekke 
skrevet masteroppgaver på FOCUS-programmet. Det dreier seg om ca. 30 hvert år. De aller beste 
oppgavene blir utgitt i SNFs rapportserie, og også i 2018 er bearbeidede versjoner blitt utgitt i 
vitenskapelige tidsskrift. 

I løpet av 2018 fikk SNF innvilget et EU-prosjekt som instituttet er partner på - PANDORA 
(Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessments). Prosjektet ledes av Danmarks tekniske 
universitet og har en økonomisk ramme på 5,6 mill. Euro og der SNFs del er 400 000 Euro. SNF har 
nå tre EU-prosjekter med en samlet verdi på om lag 15 mill. kroner. SNF har også fått tildelt prosjektet 
Childcare for firm growth fra DfID (bistandsmyndighetene i UK). 

SNF er SFF FAIR partner og opprettet derfor et eget programområde – FAIR Insight Team (FIT). FIT 
har allerede flere prosjekter og arbeider aktivt både mot privat og offentlig sektor for å bygge opp 
prosjektporteføljen ytterligere innen atferds- og arbeidsmarkedsøkonomi. I løpet av 2018 ble to nye 
forskere ansatt, og gruppen lykkes med å kvalifisere seg for rammeavtale med NAV. 

NHHs forskere bidrar sammen med SNFs forskere på mange forskningsprosjekter. Viktige pågående 
prosjekter i regi av Norges forskningsråd ved SNF i 2018 var bl.a. følgende: 
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 Distribution and resource rent in fisheries 
 The impact of new technology on fisheries 
 Modelling ECO-system Services using AGE-structured approaches 
 The general age-structured model for eco-system management 
 Arctic marine resources under climate change: Environmental, socio-economic perspectives and 

governance 
 Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface 
 Logistics and economics of autonomous vessels 
 Smart digital contracts and commercial management 
 Short sea pioneer logistics system and ship concept development 
 Real energy efficiency and emissions in the seaway 
 Sustainable cruises: Understanding and optimizing people, planet and profit 
 Environmental impacts and risks of deep-sea mining 
 Energimarked 2.0 
 Child care for childhood and business development 
 Algae to future 
 Urbanization – Productivity, distribution and policy 
 The welfare state and fairness in markets 
 Understanding paternalism 
 Intergenerational mobility, early health shocks and public policy 
 Health and the labor market 
 Developing managerial and organizational capabilities for cross-border value creation 

 
SNF har hatt en positiv utvikling de siste årene - antall egne forskerårsverk er stigende, publiseringen i 
internasjonale tidsskrift er kraftig forbedret (2018: 23 publikasjonspoeng og 56 % på nivå 2) og 
instituttet har tre EU-prosjekter samt annen internasjonal finansiering. 

 
Tabell: SNF – Bidrags- og oppdragsvirksomhet  

(Tall i 1 000 kr) Resultater 
2014 2015 2016 2017 201864 

Nasjonale bidragsinntekter      
-        Norges forskningsråd 35 121 34 640 28 500 29 813 28 817 

Nasjonale oppdragsinntekter      
-        Departementer og underliggende enheter 7 796 3 536 7 600 5 503 9 935 
-        Næringslivet 12 669 14 058 10 900 7 200 10 944 

Internasjonale inntekter 940 806 100 699 1 957 

 
 
 
  

                                                      
64 Tallene for 2018 er foreløpige. 
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SAMSPEL MED NÆRINGS- OG SAMFUNNSLIV  
 
KD Sektormål 1:  Høg kvalitet i utdanning og forsking  
KD Sektormål 2:  Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
NHH hovudmål:  NHH skal sette premiss og påverke retning for samfunnsdebatten på tema som  
  er relevante for ein handelshøgskule på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt  
 formidle forskingsbasert kunnskap til samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog  
 og interaksjon med næringsliv og forvaltning. 
 
 

 

Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

NHH delmål 1: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

NHH skal vere ein pådrivar for nytenking og berekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og vere 
ein føretrekt samarbeidspartnar innan forsking og utdanning. Samarbeid med eksterne verksemder, 
samt med eit vitalt alumninettverk, skal spele ei nøkkelrolle i utviklinga av NHH. 
 

Tabell: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 
 Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Talet på ekspertutval - - - - 10 - 10 10 

Talet på styreverv - - - - 45 - 45 - 

Talet på alumnimedlemmar - - 7 691 7 882 8 746 - 9 300 10 500 

Talet på alumniarrangement - - 8 12 16 - 18 - 

Talet på påmeldte deltakarar 
alumniarrangement 

- - 450 960 1 350 - 1 500 1 700 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 
 

Samarbeid med eksterne verksemder 
NHH har eit omfattande samarbeid med næringsliv og forvaltning, og dette dekker spennet frå små 
start-ups til store selskap og offentlege institusjonar. Samarbeidsformene varierer frå avtaler om 
gjesteforelesingar og deltaking på spesifikke arrangement til fleirårige, breitt anlagde kontraktar. I det 
følgande vert eit utval av NHH sine sentrale samarbeidspartnarar i 2018 nemnd. 

I 2018 signerte NHH Akademia-avtale med Equinor. Den inneber ei finansiell støtte på 35 millionar 
kroner over fem år. Avtalen finansierar tre forskingsprosjekt. Konsulent- og revisjonsbransjen er viktig 
for NHH, og høgskulen har i 2018 hatt eit formalisert samarbeid med dei største aktørane i Noreg, slik 
som KPMG, Deloitte, PwC og EY. I 2018 kom AVO Consulting inn som ny samarbeidspartnar, noko 
som blant anna resulterte i eit nytt fagtilbod innan digitalisering på NHH. Innan bank og finans er 
verksemder som Tryg, DNB, Nordea, Sparebanken Vest, Carnegie, SBanken og Norges Bank viktige 
samarbeidspartnarar. Ytterlegare samarbeidspartnarar inn mot våre utdanningstilbod inkluderer 
Microsoft, L’Oreal, ABB, Lærdal Medical, Innovasjon Norge og OECD. 

Vidare er NHH med i fleire næringsklynger, mellom anna Finance Innovation, som fekk NCE 
(Norwegian Centres of Expertise)-status i 2018 og Seafood Innovation Cluster, ei verdsleiande klynge 
med NCE-status. Dette klyngesamarbeidet har resultert i to program i regi av NHH Executive, 
høvesvis MBA in Technology and Innovation of Finance og MBA in Seafood Management. Eit tredje 
klyngesamarbeid er Science City Bergen, der både UiB, NHH, forskingsinstitutt og næringsliv er med. 
NHH er medeigar i Vis, tidlegare Bergen Teknologioverføring, og deira inkubator for gründerar 
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(Nyskapingsparken). Vidare er NHH partnar i Trainee Vest, eit regionalt traineeprogram med mål om 
å tiltrekkje seg dei beste nyutdanna talenta til næringsliv i Bergens-regionen. Det kan også nemnast at 
samarbeid med Bergen Rederiforbund bidrar til eit aktivt forskingsmiljø i skipsfartsøkonomi, noko 
som gir seg utslag i eit godt kurstilbod på området. Eit ytterlegare eksempel er Argentum si støtte til 
finansforsking med særleg fokus på private equity. 

NHH har hatt eit ustrakt samarbeid med NorgesGruppen sidan 2016, noko som har styrka 
forskingsaktiviteten på eit strategisk viktig område for NHH. NHH har – særleg gjennom Center for 
Service Innovation (CSI) – partnarar i offentleg verksemd, slik som Bergen kommune og Posten 
Noreg. Forskingssenteret CSI hadde også partnarskapsavtaler med Evry og Abelia. Telenor har vore 
ein sentral partnar i store forskingsprosjekt i fleire fagmiljø ved NHH, både innan tenesteinnovasjon, 
strategi og leiing og åtferdsøkonomifeltet.  

 

Deltaking i regjeringsoppnemnde ekspertutval 
Ei rekkje NHH-tilsette har delteke i regjeringsoppnemnde ekspertgrupper. Her følgjer eit utval: 

 Professor Linda Nøstbakken vart utnemnd av Finansdepartementet til medlem i 
Havbrukskatteutvalet, som skal vurdere skattlegginga av havbruk. Utvalet leverer innstillinga i 
november 2019 

 Professor Jarle Møen vart utnemnd av Finansdepartementet til rådgjevar for Havbrukskatteutvalet 

 Professor Trond Bjørnenak vart utnemnd av Nærings- og fiskeridepartementet til medlem i eit 
ekspertutval som skal kartleggje bruk av private aktørar i offentleg finansierte velferdstenester 

 Professor Øystein Thøgersen vart utnemnd av Finansdepartementet til å leia ekspertutvalet som 
vurderte om Oljefondet framleis skal investere i olje- og gassaksjar. Utvalet kom med si 
innstilling i august 2018 (NOU 2018: 12) 

 Professor emeritus Victor D. Norman vart utnemnd av Kunnskapsdepartementet til medlem i 
ekspertutvalet som skal vurdere regelverket for høgare utdanning. Rapporten skal leverast 
februar 2020 

 Professor Kjetil Bjorvatn vart utnemnd av Kunnskapsdepartementet til medlem i 
Kompetansebehovsutvalet som greier ut kva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtida 
(NOU 2018: 2) 

 Førsteamanuensis Aksel Mjøs og Jøril Mæland vart utnemnd av Nærings- og fiskeridepartementet til 
respektive leiar og medlem i Kapitaltilgangsutvalet, som leverte innstillinga i mars 2018 (NOU 
2018: 5) 

 Professor Linda Nøstbakken vart utnemnd av Finansdepartementet til medlem av eit 
ekspertutval som vurderte klimarelaterte risikofaktorar og deira betyding for norsk økonomi. 
Innstillinga levert desember 2018 

 Professor Kjell G. Salvanes vart oppnemnd av Kongen til medlem i ekspertutvalet som vurderer 
finansiering av livsopphald for vaksne under opplæring. Utgreiinga levert desember 2018 

 Professor Katrine Vellesen Løken vart oppnemnd av Kunnskapsdepartementet til medlem i eit 
ekspertutval om kjønnsskilnader i skulen. Utvalet skal gje si innstilling innan 1. februar 2019 
(NOU 2019: 3) 

 
Styreverv 
Forskarar ved NHH er leiarar av og medlemmer i ei lang rekkje styre innan nærings- og samfunnsliv. I 
følgje NHH si offentleg tilgjengelege oversikt Sidegjøremål ved NHH, er fagstab representerte i cirka 
45 styre (NHH og Samfunns- og næringslivsforsking (SNF) halden utanfor). 
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Gjesteførelesingar 
Gjesteførelesarar har alltid vore svært viktige bidragsytarar i undervisninga, både på bachelor- og 
masterstudia. Dei siste åra har NHH årleg invitert cirka 200 personar til å halde førelesingar, og av 
desse er mange toppleiarar frå næringsliv og offentlig sektor. 

Alumni 
NHH Alumni er eit sosialt og fagleg nettverk for alle som er utdanna ved NHH. Alumniarbeidet ved 
NHH er eit strategisk satsingsområde. Ambisjonen er å utvikle samarbeidet med alumni, slik at dette 
blir ein enda sterkare ressurs for NHHs vidare utvikling.  

Talet på medlemmar i NHH Alumni ligg på over 8740, ein auke på ca. 860 personar. Aktiviteten har 
vore høgare enn nokon gong før, med totalt 16 arrangement. Alumnikonferansen Opptur i Oslo var 
den største samlinga i 2018, med omlag 500 deltakarar.  

NHH sette i gong internasjonalt alumniarbeid i 2015, med ei samling i London med faglege foredrag.  
Hausten 2018 samarbeidde NHH med Equinor i London. I 2018 hadde NHH for fyrste gong tilsvarande 
arrangement i København og Paris. I tillegg til dette arrangerte NHH alumnisamlingar i Oslo og Bergen.  

Som eit resultat av eit alumnitreff i Oslo, tok gruppa Kvinner i front-finans initiativ til ei samling hos 
DNB, der 60 kvinner frå finansbransjen, mange av dei toppleiarar, møtte alumni og fagstab frå NHH, 
med mål om å auke kvinnedelen på finansstudiet og i bransjen.  

NHH Alumni kommuniserte aktivt med alumni gjennom nyhendebrev, sosiale medium og magasinet 
NHH Bulletin. For lettare å rekruttere nye NHH-arar til alumni og ivareta medlemsdatabasen og styrke 
kontakten, vart eit nytt «Customer Relations Management» (CRM)-system tatt i bruk i juni 2018.  

NHH ønsker alumni som møtast oftare og kan engasjerast ved behov. Difor vart Alumnirådet etablert i 
april 2018. Medlemmane har bidratt til alumnikonferansen Opptur og til generell utvikling av NHH 
Alumni. Hausten 2018 arrangerte NHH Mentor for en dag i velkomstveka for nye studentar. 40 
næringslivtoppar frå heile Noreg stilte opp som mentorar for nye bachelorstudentar.  

Tett knytta til alumniarbeidet vert det arbeidd med «fundraising» for å stimulere til gåver og 
donasjonar som kan finansiere kommande alumni-aktivitetar så vel som annan aktivitet på NHH. Eit 
eksempel er stipend til internasjonale studentar.   

 

Tiltak og planar for 2019 

For å sikre relevans og synlegheit overfor nærings- og samfunnsliv, vil utviklinga av nye, meir 
formaliserte partnarskapsmodellar og tettare integrering av forskingssentre, næringsklynger, 
innovasjonshub’ar og andre aktørar stå sentralt. I tillegg skal NHH jobbe for å få fleire aktive 
formidlarar i media. Dette vil og spele positivt inn på NHH-forskarane si deltaking i ekspertutval og i 
styrer. Fagstab ved NHH nytter seg i svært stor grad av gjesteførelesarar i undervisninga, noko som 
gjer store positive effektar for synleggjering av forskarane sjølve, men også studentane sin kontakt 
med leiarar frå næringsliv og offentleg sektor. Dette vil fortsatt vere ein viktig del av NHH sin kontakt 
med omverda.  
 

NHH ønsker at fleire kandidatar skal bli medlem av NHH Alumni. Dei siste åra har cirka ein tredjedel 
av studentane registrert seg som alumnimedlemmar. Ein ambisiøs målsetting er at 75 prosent av dei 
tidlegare studentane registrerer seg som medlem av NHH Alumni. Av arrangement i 2019, går 
prosjektet Mentorpilot i samarbeid med AFF i gong i februar, og Mentor for en dag skal 



4/19 Årsrapport for NHH 2018-2019 - 18/03177-4 Årsrapport for NHH 2018-2019 : Årsrapport for NHH 2018-2019_Til KD

 
 

54 

gjennomførast i velkomstveka i august. Begge desse tiltaka styrker relasjonen mellom NHH og 
alumnigruppa og bidreg til at dagens studentar blir betre rusta for arbeidslivet.  
 
Alumnikonferansen Opptur er det viktigaste enkelttiltaket og vert arrangert i 2019. I 2019 kjem det også 
alumniarrangement i Trondheim og Stavanger. Internasjonalt alumniarbeid vert styrka, mellom anna med 
eit arrangement i Singapore, i tillegg til at NHH køyrer arrangement i London, Paris og København. I 
tillegg vil det bli jobba meir målretta med å auke alumnifondet gjennom ulike donasjonar og gåver. 

Eit nytt CRM-system vart implementert i 2018, der alle eksterne relasjonar skal registrerast. Vidare 
utbygging av systemet og opplæring av tilsette fortset i 2019. Kommunikasjon med alumni betrast 
gjennom gode nyhendebrev og auka synlegheit i sosiale medium. 
 

Forskingskommunikasjon 

NHH delmål 2: Forskingskommunikasjon 

Formidling av forsking skal styrke samfunnsdebatten og NHH si synlegheit nasjonalt og 
internasjonalt. NHH-forskarar skal kommunisere solid, forskingsbasert innsikt til samfunns‐ og 
næringsliv og vere journalister sitt fyrsteval for økonomisk‐administrativ kunnskap. 
Kommunikasjonen skal vere uavhengig, open og etterretteleg.  

Tabell: Synlegheit i media 
 Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Talet på forskings-
relaterte saker i media 

3 151 3 319 2 949 2 910 2 499 3 400 3 400 - 

Talet på saker i media 6 415 5 582 5 366  5 356 4 917 - 5 200 5 600 

Talet på kronikkar i 
media65 

109 105 92 99 80 - 100 150 

Talet på følgjarar 
sosiale medium 

- - - 72 000 75 711 - 76 000 77 500 

Talet på unike brukarar 
NHH.NO 

- - 500 500 569 000 600 169 - 630 000 650 000 

Talet på unike brukarar 
NHH Bulletin 

- - - 63 903 73 000 - 75 000 80 000 

 

Vurdering av resultat og måloppnåing 

Medieomtale  
Medieomtale av utdanning, forsking og NHH sine aktivitetar generelt er heilt sentralt for å få 
gjennomslag i samfunnsdebatten, gje nasjonal synlegheit og styrke NHH sitt omdømme. NHH vart 
omtalt 4917 gonger i norske medium i 2018. Det er 439 færre medieklipp samanlikna med fjoråret, då 
talet var 5356. Tala er likevel ikkje direkte samanliknbare. Dette skyldast mellom anna at Retriever 
ikkje tilbyr overvaking av Dagens Næringsliv på nett – ein av våre viktigaste mediekanalar. Det må 
også tas høgde for at enkeltsaker utan direkte tilknyting til NHH, kan ha blitt inkludert i registeret.  

Frå år til år er det ein del variasjonar i talet på oppslag i dei ulike media. I nasjonale medium som 
Finansavisen og Dagens Næringsliv (DN), har NHH hatt ein tydeleg auke i talet på medieklipp på 
papir (høvesvis 14 og sju prosent). I tillegg er det registrert ein auke på fire prosent i talet på nettsakar 
i DN. Samtidig vart det ein nedgang i Aftenposten og E24 på høvesvis 25 og 20 prosent (totalt for nett 

                                                      
65 Parameter er endra frå 2017, då debattinnlegg, kommentarar o.l. vart talt. For 2018 er det berre kronikkar som er tatt med i 
oversikten.   
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og papir).  I regionale medium som Bergens Tidende var det ein nedgang i talet på saker både på nett 
og papir på 26 prosent. 
 

Talet på oppslag i TV og radio har vore på same nivå dei siste åra. 

Omtale av forskingsrelaterte saker  
Denne kategorien omfattar registrerte medieklipp der forskarane er omtalt, brukt som kjelder eller er 
forfattarar sjølve. Medieklippa viser omfanget av saker og utviklinga i talet på medieklipp over tid, 
ikkje gjennomslag eller kvalitet på den enkelte saka. 

Sakene som gav NHH flest oppslag i 2018, omhandla tematikk som investeringsstrategien til 
oljefondet, organiseringa av Statistisk Sentralbyrå, børsutviklinga og utforminga av det norske 
skattesystemet.  
 

Aktive formidlarar 
Fleire forskarar har vorte meir synlege i media i løpet av 2018. 28 personar vart registrert med 20 
medieklipp eller meir i 2018. Åtte av desse er kvinner. Året før var det 19 forskarar som kom over 20 
medieklipp kvar. Noko av dette skyldast styrka innsats med innsal til media. Dette har resultert i ei 
rekkje målretta nyheitsoppslag i lokal- og regionalaviser, samt rikspresse - og i NRK.  

Sosiale medium 
Sosiale medium er svært viktige kanalar for å dele innhald, skape engasjement og å nå ut til prioriterte 
målgrupper. NHH har profilar på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat og Youtube.  

Aktiviteten og talet på følgjarar aukar i alle kanalar. På Facebook har NHH 24 363 følgjarar, og dette 
er ca. 2 500 meir enn året før. LinkedIn er NHHs største kanal, med 33 074 følgjarar - ein auke på 
meir enn 3 500. NHH bruker betalt promotering av innhald for å nå ut til spesifikke målgrupper i sitt 
rekrutteringsarbeid. Aktiviteten på sosiale medium vert vurdert fortløpande og vert sett i samanheng 
med annonsering og trafikk til nhh.no. Det er ikkje eit mål å vere i flest mulig kanalar, men å ha 
relevant aktivitet, skape engasjement og ha kvalitet i innhaldet. 

Nettsider 
NHH sine nettsider hadde oppgang i talet på brukarar og besøk i 2018. I alt vart det registrert 600 169 
unike brukarar i løpet av året. Det er meir enn 31 000 fleire enn i 2017. Til saman hadde nettsidene 
1 634 079 besøk i 2018, som er ca. 34 000 fleire enn året før. 

Eksternt retta sider - og særleg dei som er retta mot potensielle søkarar - er hovudprioritet på nhh.no, 
men studentane som allereie er ved NHH er også ei viktig målgruppe.  

Det er gjort omfattande arbeid knytt til nettsidene i samband med innføring av EU-direktivet om 
personvern (GDPR) i 2018. Dette og arbeid som handlar om informasjonssikkerheit fortset i 2019. Eit 
område som skal utviklast vidare, er styrking av nettsidene med omsyn til nye krav om universell 
utforming (WCAG 2.1). 

NHH Bulletin 
Det eksternt retta magasinet NHH Bulletin, som NHH publiserer saman med AFF og SNF, kom ut med 
to utgåver i 2018. Bladet har eit opplag på ca. 11 000. Satsinga på NHH Bulletin på nett hausten 2016 
har vore vellukka. I løpet av 2018 har NHH publisert 179 artiklar i digitalutgåva av NHH Bulletin og 
delt dei i sosiale medium. Unike besøkande auka frå ca. 63 900 til ca. 73 000 i løpet av 2018.  
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Internasjonal forskingsformidling 
I 2018 er forsking frå NHH omtalt i fleire internasjonale medium og på internasjonale nettstader, og 
det er særleg tema som shipping, oljefond, skatteparadis og norske velferdsordningar som går igjen. 
NHH-forskarar er omtala i blant anna Financial Times, Wall Street Journal og på nettstader som 
Bloomberg og Reuter. Det er i mange tilfelle vanskeleg å spore internasjonale medieklipp fordi 
NHH/Norwegian School of Economics ikkje er med i omtalen.  

Arendalsuka 
NHH deltok for fyrste gong med eigne arrangement på Arendalsuka i 2018. Høgskulen hadde 
frukostmøta «Tillit er den nye oljen», eit samarbeid mellom forskingssenteret FAIR og PwC, og 
«Finansteknologi», med forskarar, finansleiarar og ein politikar. I tillegg var NHH representert på åtte 
arrangement i regi av ulike bedrifter og organisasjonar. 

Forskingsdagane i Bergen 
NHH deltok på Forskingsdagane i 2018. Dette er ein festival spesielt retta mot barn og unge. Fagstab 
bidrog på fleire arrangement, mellom anna på Forskingstorget i Forskar Grand Prix. NHH hadde og 
ein debatt om influencere, der forskarar frå FAIR Insight Team og CSI deltok. Debatten trakk fullt 
hus, med mellom anna to klassar frå ein vidaregåande skule i Bergen.  

Openheit 
Delmålet om at NHH sin kommunikasjon skal vere open, uavhengig og etterretteleg betyr at NHH 
som offentleg verksemd skal vere tilgjengeleg for omverda og legge til rette for openheit om prosessar 
og saker som har offentleg relevans. NHH praktiserer full openheit om sidegjeremål, og har sett i gong 
fleire tiltak for å styrke oppfølging av offentleglova. NHH har også utvikla ein mal for 
samarbeidsavtalar og ein tilhøyrande prosess for vurdering av sjølvstende når ein inngår avtalar. Dette 
skal bidra til å sikre kjernen i NHH si verksemd; uavhengig forsking, undervisning og formidling. 
Prinsippet om fri og uavhengig forsking og formidling er viktig for NHH. Formidling og faglege 
bidrag frå NHH-forskarar kan føre til diskusjon i saker som er politisk aktuelle. For NHH som 
institusjon er det positivt at forskarar bidreg med faglege perspektiv i samfunnsdebatten, også når dei 
har ulike faglege synspunkt i same sak. Dette styrker samfunnsdebatten og sikrar uavhengighet og tillit 
til forskinga. 

 

Tiltak og planar for 2019 

NHH har mange dyktige formidlarar, og fleire forskarar enn tidlegare er aktive i den offentlege 
debatten - ikkje minst kvinnelege NHH-forskarar. Men NHH er i skarp konkurranse om merksemd frå 
andre forskingsinstitusjonar. For betre å kome på banen, prioriterer NHH målretta innsal til media, 
støtte til nye formidlarar, vidare satsing på eigne eksterne kanalar for forskingskommunikasjon og 
utprøving av premiering til aktive formidlarar.  

I 2019 utviklar NHH eit nytt system for omdømmebygging, eit virkemiddel for målretta betring av 
attraktiviteten. Det vil bidra til at kommunikasjonen med omverda, inkludert potensielle søkarar, vert 
tydelegare, meir aktuell og relevant.  
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Posisjon  

NHH delmål 3: Posisjon 

NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon. NHH vil auke vektlegginga av internasjonale 
akkrediteringar og plassering på sentrale rangeringar i regi av Financial Times og andre aktørar. 

Tabell: Posisjon FT-rangeringar66 
 Resultat 

2014 2015 2016 2017 2018 
Open Programme 45 

(64%) 
51 

(68%) 
44 

(58%) 
48 

(64%) 
41 

(51%) 
Custom Programme 71 

(89%) 
78 

(92%) 
73 

(86%) 
79 

(93%) 
86 

(96%) 
Masters in Management 60 

(86%) 
64 

(80%) 
73 

(86%) 
65 

(68%) 
72 

(72%) 
Executive MBA - - - 88 

(88%) 
98 

(98%) 
European Business Schools 38 

(48%) 
40 

(47%) 
38 

(42%) 
35 

(37%) 
39 

(41%) 
 

Financial Times publiserer fem rangeringar og ein samlerangering (European Business Schools) kvart 
år. Stadig fleire skular kjem inn på FT-rangeringa, noko som var tilfelle i alle dei fyrste tre 
rangeringane i tabellen over. NHH deltok i følgjande rangeringar i 2018: 

Open Programme: NHH og AFF deltok i fellesskap i denne del-rangeringa og gjekk opp sju plassar i 
2018 og er med sin 41. plass nær gjennomsnittet for deltakande CEMS-skular. Dette til tross for at 
talet på skular som deltek i rangeringa gjekk frå 75 til 80 i 2018. Det er særleg undervisningsmetode 
og studentane sin tilbakemelding om nye ferdigheiter og kunnskap som har styrka seg.  

Custom Programme: NHH og AFF deltok også saman i denne rangeringa med ei felles kundegruppe. 
Her gjekk ein ned sju plassar, til ein 86. plass. Også her kom ytterlegare fem nye skular inn på 
rangeringa.  

Masters in Management: NHH har delteke i denne rangeringa sidan lansering i 2005 med MØA-
programmet. Løn, høgt kvalifisert fagstab og «value for money» er blant høgskulen sine styrkar. 
Nedgangen frå 65. til 72. plass (av 100 skular i 2018) skuldast i stor grad litt svakare 
internasjonalisering blant forskarar og studentar samanlikna med andre europeiske institusjonar. 

Executive MBA: NHH deltek med alle sine EMBA-spesialiseringar. Høgskulen klarte å halde seg blant 
topp 100 EMBA-skulane, trass i at det ikkje var opptak til Seafood-programmet i måleperioden. 
Mangfald i dette programmet bidrog til å trekke høgskulen inn blant dei 90 beste EMBA-programma i 
2017-rangeringa. 

European Business Schools: På samlerangeringa til FT, fekk NHH 39. plass, ned fire plassar frå 2017. 
Dette er på nivå med gjennomsnittet for CEMS-skulane som deltek i FT-rangeringa. 

 

Tiltak og planar for 2019 

NHH vil leggje auka vekt på internasjonale akkrediteringar og plassering på internasjonale 
rangeringar. Dette er eit av satsingsområda i høgskulen sin strategi.   

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

NHH delmål 4: Møteplass 

NHH skal vere ein open og tilgjengeleg institusjon i dialog med omverda. NHH skal tilby dei beste og 
mest relevante faglege møteplassane innanfor høgskulen sine kjerneområde og vere eit samlingspunkt 
for kunnskapsdeling. 

I 2018 var NHH vertskap for eit breitt utval av konferansar og arrangement på ulike fagområde. Desse 
bidrog til utvikling og formidling av ny kunnskap, noko som er ein viktig del av NHH sitt 
samfunnsoppdrag. Ei rekkje av konferansane hadde berekraft, finans, teknologi og digitalisering som 
tema.  
 
Her følgjer eit utval av NHH sine konferansar i 2018: 

 FAIR Inaugural Conference. FAIR Centre of Excellence offisielt opna  

 Shippingkonferansen Leadership 2018  

 Kapitaltilgangkonferanse  

 Competition Policy Conference i regi av Bergen Center for Competition Law and Economics  

 European Development Research Conference med forskingssenteret FAIR 

 Bergen FinTech Conference 

 LSE-NHH Conference on Environmental and Development Economics  

 Norwegian Tax Accounting Symposium av NHH og Deloitte 

 Conference on Taxation and Regulation in the Digital Economy 

 40th annual Meeting of the Norwegian Association for Economists 

 Business Model Innovation, konferanse i regi av CSI og CSI-partnar Telenor  

 Digitalisering og transformasjon, konferanse i regi av CSI og CSI-partnar Posten  

 Innovasjonsbyen Bergen – next step, konferanse i regi av NHH og CSI, VIS, Design Region 
Bergen og Bergen Næringsråd 

 

Faste konferansar ved NHH: 

 FIBE 2018 – Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner: Facing the Challenges of 
Digitalisation 

 Vårkonferansen 2018: Bærekraft i Norge – hva betyr det i praksis? 

 Lehmkuhlforelesningen 2018. Olaug Svarva: Velstand 2.0: Verdiskapende næringsliv 
 NHH Forum 2018 med Telenor: Innovating across global markets – with integrity 

 FOOD 2018: Rammer i endring. Årviss konferanse i samarbeid med daglegvarebransjen 

 Alumnikonferansen Opptur retta mot tidlegare NHH-studentar. Konferansen, omtalt under 
avsnitt om alumni, samla i 2018 ca. 500 NHH-alumni til fagleg oppdatering i Oslo 
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ORGANISASJON OG RESSURSER  
 
KD Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
NHH hovedmål:  NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger  
 for at NHH skal prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og  
 forskning samt i samspillet med samfunns- og næringsliv. 
 

Menneskelige ressurser  

NHH delmål 1: Menneskelige ressurser 

NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant 
kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme mangfold og likestilling med særlig vekt 
på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.   

 
Tabell: Faste og midlertidige årsverk67 

 Resultater 
2014 2015 2016 2017 2018 

Undervisning, forskning og 
formidling (UFF)68 

254 259 254 256,7 250,2 

Administrative årsverk69 122 115 118 127,5 127,4 

Støttestillinger for 
undervisning, forskning og 
formidling70 

18 17 13 12,2 12,0 

Drift og vedlikehold71 7 6 6 5,0 6,0 
Andre stillinger (lærlinger) - 1 2 1,6 1,7 
Totalt  400 398 393 403 397,3 

 
 
 
Tabell: Andel midlertidig ansatte 

 Resultater 
2014 2015 2016 2017 2018 

Andel midlertidig ansatte i 
støttestillinger til undervisning, 
forskning og formidling (%) 

2 6 0 0,2 0 

Andel midlertidig ansatte i 
saksbehandler- og 
utrederstillinger (%) 

16 11 11 
 

12,8 12,7 

Andel midlertidig ansatte i 
undervisnings- og 
forskerstillinger (%)72 (KD) 

10 11 12 12,4     12,2 

 

 
 

                                                      
67 Per 1.oktober. 
68 Alle vitenskapelige stillinger, inkludert stipendiater, postdoktorer, studentassistenter, bistillinger og universitetsbibliotekar. 
69 Kontorstillinger, lederstillinger, saksbehandler-/rådgiverstillinger i sentral adm. og på instituttene. 
70 Bibliotekstillinger, ingeniørstillinger. 
71 Driftsleder, driftstekniker, fagarbeider. 
72 Eksklusiv stipendiater, postdoktor og professor II (men inklusiv alle andre bistillinger, dvs. førsteamanuensis II og 
universitetslektor II). 
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Tabell: Vitenskapelig ansatte - årsverk 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Førsteamanuensis  
(inkl. førsteamanuensis II)73 

40 47 49 47,2 51,3 - - - 

Professor (ekskl. professor 
II)73 

83 83 81 76,9 77,5 - - - 

Andel nytilsettinger i 
vitenskapelige stillinger som 
har en ph.d. fra institusjoner 
utenfor Norge (%)74 

83 53 67 
 

50 80 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

Professorkvalifisering 0 1 3 1 3 3 - - 
 

Tabell: Andel internasjonal fagstab - årsverk75 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Fast ansatte (%)76 19 19 21 26,4 27,3 ≥ 24 ≥ 25 ≥ 25 
Stipendiater (%) 66 63 61 62,8 55,4 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Postdoktorer (%) 69 70 72 66,7 77,8 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Professor II-stillinger (%) 56 62 62 60,0 65,5 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

 
 

Tabell: Erasmus+ 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Mobilitet administrativt 
ansatte 

1 0 2 5 4 10 10 10 

Mobilitet faglig ansatte 1 0 0 0 0 2 2 2 
 

Tabell: Antall studiepoeng per faglige årsverk (KD) 

  
Resultater 

2014 2015 2016 2017 2018 
Antall studiepoeng per faglige 
årsverk (KD)77 

632,2 608,7 638,1 639,6 648,4 

 

Vurdering av resultater og måloppnåelse 
 

Vitenskapelige ansatte  
NHH har i 2018 lykkes spesielt godt med å rekruttere internasjonale kandidater til så vel postdoktor-
stillinger som faste stillinger som førsteamanuensis. Samtlige 15 nytilsatte har utenlandsk 
statsborgerskap. Av disse har tre norsk doktorgrad, hvorav én fra NHH. Rekruttering til faste stillinger 
skjer i hovedsak fra gruppen interne postdoktorer. Dette er en rekrutterings- og karrierestrategi som 
NHH har lykkes med i flere år og som vil bli videreført. Fire av de nytilsatte er ansatt på innstegsvilkår 

                                                      
73 5 personer (rektor og prorektorer) rapporteres som ledere i 2017 og 2018, og er tatt ut av stillingskategoriene «Førsteamanuensis 
(inkl. førsteamanuensis II)» og «Professor (ekskl. professor II)»   
74 Studentassistenter og bistillinger er ikke med. 
75 Ansatte med utenlandsk statsborgerskap. 
76 Professor, førsteamanuensis og universitetslektor. 
77 Faglige årsverk er et subsett av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre 
stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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(7 år). NHH vil i økende grad utlyse innstegsstillinger med sikte på å kunne rekruttere spesielt lovende 
kandidater i internasjonale markeder.78  

NHH hadde ingen utlysninger og derfor ingen professortilsettinger i 2018, men tre førsteamanuenser 
ble gitt personlig opprykk til professor. Tre av de fem siste professorene med embetsmann-status gikk 
over i pensjonistenes rekker i 2018.  

Andel midlertidige ansatte i uff-stillinger ligger stabilt på rundt 12 prosent. 38 % av de som inngår i 
denne beregningen er ansatt i bistilling (førsteamanuensis II og universitetslektor II, med til sammen 
6,37 årsverk), noe som innebærer at reell midlertidighet i uff-stillinger er på rundt 8 %. Alle 
midlertidige ansatte (utenom bistillingene) er på korte kontrakter (overgangsstilling etter ph.d., 
vikarstilling, studentassistenter mv). 

Høyskolen har de siste årene sett en økning i antallet eksternfinansierte kvalifiseringsstillinger og 
bistillinger (professor II). Dette har en nær sammenheng med at NHH de siste årene er blitt tildelt et 
senter for fremragende forskning (SFF FAIR), samt flere Toppforsk-prosjekter og ERC-grants.   

 

Studiepoeng per faglige årsverk 
Studiepoengproduksjon per faglig årsverk holder seg stabilt høyt på bortimot 650. Dette er mer enn 50 
prosent over gjennomsnittet for statlige institusjoner i sektoren.   

 

Administrativt ansatte 
I løpet av 2018 har NHH avklart bemannings- og kompetansebehovet i stillingene som var vakante 
ved inngangen til 2018, og ved utgangen av året er det foretatt faste ansettelser i de fleste stillingene. 
Bemanningen på administrativ side har økt med ytterligere to årsverk i 2018. Denne økingen er knyttet 
til tildeling av eksternt finansierte forskningsprosjekter.  

 

Tiltak og planer for 2019  
 

For å nå målene for rekruttering til fagstab og administrativ stab, vil NHH fortsette arbeidet med å 
trekke til seg den rette kompetansen. 
 
For å øke kvaliteten i rekrutteringsprosesser, utarbeidet høyskolen retningslinjer og rutiner for 
rekruttering av administrativt ansatte. Disse har nå virket i et år, og vi ser at prosessene er mer 
effektive og forutsigbare. Både ledere, tillitsvalgte og HR har en bedre forståelse for rammene for 
prosessen. 

 
Organisasjonen  

NHH delmål 2: Organisasjonen 

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

Organisasjonsutvikling 
I 2018 har det blitt gjennomført ytterligere organisasjonsmessige tilpasninger i NHHs administrasjon. 
Bakgrunnen for dette er både å bedre samarbeidet på tvers av enheter, samt å løfte strategisk viktige 
felt frem.  

                                                      
78 NHH er gitt anledning til å bruke inntil 15 innstegsstillinger, hvorav seks er benyttet pr. 31.12.18. 
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NHH hadde som ambisjon å revidere lønnspolitikken i 2018. Dette arbeidet ble forsinket, men er nå i 
ferd med å bli sluttført. Det samme gjelder for utarbeidelse av bedre rutiner for gjennomføring av de 
lokale forhandlingene. Samlet antas det at arbeidet knyttet til lønnspolitikk og gjennomføring av 
lønnsforhandlingene vil både øke kvaliteten og effektiviteten i prosessen.  
 
I spørsmål knyttet til organisasjonsutvikling er både ledelse og de tillitsvalgte med i prosessene, og det 
har også i 2018 vært høy aktivitet i både samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget ved NHH. 
 
Ledelse og kompetanseutvikling 
I 2018 har det blitt gjennomført felles opplæring for NHHs ledere knyttet til rekruttering av 
administrative ansatte, samt gjennomføring av lønnsforhandlinger på NHH. Opplæringen følger 
konseptet Hverdagsledelse, der lederne får felles opplæring i hva det vil si å være leder på NHH. 
 
Høyskolen hadde som ambisjon å utarbeide felles retningslinjer for kompetanseheving for administrativt 
ansatte i 2018 - herunder også ledere. Dette arbeidet ble forsinket, men er nå i ferd med å bli sluttført. 
Det anses som viktig at lederne har god kunnskap om hvordan administrativt ansatte ved NHH skal 
ivaretas i forhold til kompetanseutvikling. Dette vil følgelig bli tema på vårens Hverdagsledelse.  
 
Sidegjøremål  
Høyskolen har kontinuerlig fokus på å sikre at prosessen for sidegjøremål fungerer i organisasjonen. 
Endringer i sidegjøremål rapporteres jevnlig inn gjennom hele året. Det vil bli publisert ny oppdatert 
oversikt over sidegjøremål for ansatte ved høyskolen første halvår 2019. 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Våren 2018 gjennomførte NHH vernerunder med tema «Varsling» i hele organisasjonen. Alle ansatte 
både i vitenskapelige og administrative enheter ble invitert til gjennomgang av regelverket og rutiner 
knyttet til varsling. Spørsmål knyttet til seksuell trakassering (Metoo) var et eget punkt på agendaen.  
Gjennomgangen ble også gitt på engelsk der det var nødvendig. 

NHH skal også delta i den felles kartleggingen av mobbing og trakassering og seksuell trakassering, 
som skal gjennomføres i sektoren våren 2019.  

Høsten 2018 gjennomførte NHH også en arbeidsmiljøundersøkelse, og høyskolen brukte verktøyet 
ARK, som er utviklet av og for universitets- og høyskolesektoren. Svarprosenten for NHH ble på      
84 %, som er over gjennomsnittlig svarprosent for sektoren (67 %). Alle enheter ved høyskolen 
(institutter, avdelinger og seksjoner) er nå i gang med oppfølgingen av resultatene, og innen påske 
2019 vil oppfølgingstiltakene være utarbeidet. Det overordnede bildet etter arbeidsmiljø-kartleggingen 
er at det generelt sett er et godt arbeidsmiljø på NHH. Selv om resultatene må tolkes i lokal kontekst, 
så kan det trekkes frem at av de 27 temaområdene som undersøkes, skårer NHH litt bedre enn 
gjennomsnittet for sektoren på 26 punkter. Når det gjelder fravær av arbeidsavhengighet så ligger 
NHH litt under gjennomsnittet. NHH er fornøyd med deltagelsen og det overordnede resultatet. 

I forbindelse med rehabiliteringen av Hovedbygget har AMU vært holdt løpende orientert om status i 
arbeidet. Representanter for dem som er direkte berørt av byggeprosjektet er med i brukergrupper, som 
gir innspill på viktige spørsmål for dem som skal ha sine arbeidsplasser i det rehabiliterte bygget. Det 
er også opprettet brukergrupper for dem som må flytte midlertidig, mens rehabiliteringen pågår.  
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Språk ved NHH  
Styret vedtok NHHs gjeldende språkpolitiske retningslinjer i 2010. Høsten 2018 satte rektor ned en 
arbeidsgruppe ledet av professor Trine Dahl ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 
for å revidere de språkpolitiske retningslinjene. I tråd med Strategi for NHH 2018-2021 skal NHH ha 
en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og 
hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner. Styret skal ta stilling til forslaget til reviderte 
retningslinjer våren 2019, etter en intern høring. Målet er at NHHs nye språkpolitikk skal være godt 
forankret på alle nivåer i organisasjonen og satt i verk i løpet av 2019.  

På nettsider, i sosiale medier, stillingsannonser og rapporter og annen skriftlig tilfang skal ingen av 
målformene være representert med mindre enn 25 prosent. NHH har satt i gang en rekke tiltak for å nå 
dette målet. Tiltakene omfatter at alle nye tekster på nettsidene produsert av Studieadministrativ 
avdeling, som er den største avdelingen ved NHH, har vært på nynorsk fra og med siste halvdel av 
2018. Avdelingen er også i gang med å oversette resten av de eksisterende tekstene de har ansvar for, 
til nynorsk.  

Høyskolen har en stor produksjon av nyheter på nettsidene hvert år. I 2018 økte andelen nyhetssaker 
på nynorsk til 16 %.  

 

Intern kommunikasjon og organisasjonskultur 
NHHs organisasjon skal være preget av en kollektiv evne til å fremme NHHs felles mål og 
ambisjoner, og det skal stimuleres til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. Det skal også legges til 
rette for god intern kommunikasjon der ansvar og forventninger til den enkelte er avklart. 

NHHs interne kommunikasjon skal være åpen, tydelig, forutsigbar og inkluderende. NHH bruker 
allmøter, ledere, intranett og epost som de viktigste interne kanalene. Høyskolen videreutvikler disse 
kanalene løpende. 

De viktigste nye tiltakene gjennomført i 2018 er:  

 etablering av faste møtearenaer for ledere  

 tilgjengeliggjøring av sakspapirer for møter i ledergrupper og utvalg  

 lederutvikling  

 onboarding av nyansatte  

 konkretisering av høyskolens verdier og merkevare 
 
Planene for 2019 inkluderer måling av effekten av internkommunikasjon, og kommunikasjon knyttet 
til flytting til midlertidige lokaler og innflytting i rehabiliterte lokaler. 

Et arbeid er i gang med å videreutvikle organisasjonskulturen på NHH. I tillegg til den omfattende 
arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK), ble NHHs verdier konkretisert i prosjektene «NHH-kulturen» og «Vi 
er NHH». Dette arbeidet fortsetter i 2019. Som del av dette arbeidet skal ansatte og studenter formulere 
en eksistenserklæring som oppsummerer høyskolens idégrunnlag på en konsis og fengende måte. 
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Økonomi 

NHH delmål 3: Økonomi 

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

I strategien for perioden 2018-2021 er det et mål at NHH skal ta en frontposisjon i utviklingen av 
nødvendig kunnskap og kompetanse i møtet med megatrender som rask teknologisk utvikling, 
globalisering og bærekraft. Strategien peker på fem satsingsområder. For NHH samlet er det utviklet 
en overordnet plan for implementering og oppfølging av disse satsingsområdene. Planen må sees i 
sammenheng med både andre former for direkte og indirekte strategirapportering i eksempelvis 
årsrapporten og i forbindelse med akkrediteringsarbeid og utviklingsavtalen med KD – og de lokale 
strategiske handlingsplanene som er blitt utarbeidet på institutter og administrative enheter. 

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2019 er følgende tiltak prioritert:  
i. Videreføre strategiarbeidet for perioden 2018-2021 med vekt på konsistens mellom NHH 

sentralt og institutter og enheter når det gjelder mål, måleparametere og handlingsplaner,  
ii. forberede organisasjonen på det kommende rehabiliteringsprosjektet som innebærer midlertidig 

relokalisering av en større andel av de ansatte,  
iii. arbeid med studentrekruttering basert på å utvikle informasjonsmateriell som retter 

oppmerksomheten mot bredden i arbeidsmulighetene til «fremtidens økonom» samt vektlegging 
av teknologisk innsikt og bærekraftsutfordringer, og  

iv. arbeid knyttet til søknader for større, langsiktige forskningsprosjekter 
 
Høyskolen har over år tilstrebet en tettere kobling mellom strategi- og budsjettarbeidet. 
Risikoanalyser, internkontrollaktiviteter og langtidsbudsjettering har vært viktige verktøy for å 
realisere disse ambisjonene.  

Høyskolen har i sin økonomiforvaltning lagt særlig vekt på å tilpasse faglig stab og faglige aktiviteter til 
planlagte studenttall. Innføring av langtidsbudsjettering, modell for fordeling av faglige ressurser og modell 
for tildeling av driftsmidler til fagmiljøene har bidratt til større forutsigbarhet i budsjettarbeidet. Styret og 
høyskolens ledelse vurderer dette som gode bidrag til en forbedret og fremtidsrettet drift av NHH.  

Utvikling av langtidsbudsjett har vært en viktig forutsetning for den omprioritering og innsparing som 
er gjort i forbindelse med budsjettarbeidet de senere år. Dette arbeidet har også bidratt til en bedre 
balanse mellom årlige tildelinger over statsbudsjettet og langsiktige forpliktelser. Styret behandlet i 
juni langtidsbudsjettet for perioden 2019-2022. Dette langtidsbudsjettet tok utgangspunkt i ny vedtatt 
strategi for perioden 2018-2021. 

NHH har ambisjoner om å tiltrekke seg eksterne forskningsmidler fra EU (særlig ERC-grants), 
Toppforsk og SFF. Alle disse finansieringsordningene kan kreve til dels betydelig egenfinansiering/ 
egeninnsats fra institusjonen. Egenfinansieringen/egeninnsatsen kan være i form av både lønns- og 
driftsmidler. Det settes av midler til dette formålet i de årlige budsjetter.  
 
Det vises også til avsnittet om Budsjett 2019, i kapittel V. 
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Midler til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner 
 

NHH mottok i 2018 en supplerende bevilgning over statsbudsjettet på 30 mill. kroner i forbindelse 
med planlagt rehabilitering av NHHs Hovedbygg. I tråd med søknaden vil midlene benyttes til: 
- Møblering av auditorier og øvrige læringsrom 
- Møblering til arbeidsplasser (i første rekke aktivitetsbaserte) og fellesarealer 
- Tidsmessig AV-utstyr 

 

Midler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger  
 

NHH har i 2018 ikke mottatt midler til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger. 
 

Midler tildelt over kap. 281 post 01 og post 45 
 

NHH har i 2018 ikke mottatt bevilgninger over kapittel 281 post 01 og post 45. 
 

Bygg og infrastruktur 

NHH delmål 4: Infrastruktur 

NHHs infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under institusjonens ambisjoner. 
Nødvendig rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse skal legge til rette for et fremragende 
arbeids- og læringsmiljø. 

IT-Infrastruktur  

Hovedfokus for arbeidet med IT-infrastruktur ved NHH er arkitektur og drift av høyskolens IT-
tjenester, samt brukerstøtte for fagstab, administrasjon og studenter. NHH drifter selv sine 
kjernetjenester, med unntak av en del sentraliserte forretningsapplikasjoner (FS, P360, Cristin, 
itslearning, Canvas, Basware mfl.).  

NHH har som mål å ha stabile leveranser av moderne og tidsriktige IT-tjenester. NHH skal være 
fremtidsrettet og i stand til å promotere og implementere nye IT-tjenester på en rask og effektiv måte. 
Tjenestene skal ha høy grad av tilgjengelighet, ha høyt servicenivå, være effektive og verdiskapende. 
IT-tjenestene skal bidra til at brukerne kan nå sine mål og evner å skape økt merverdi. 

NHH ser betydningen av å ha en kompetent IT-organisasjon som sammen med redundans i 
infrastrukturen sikrer høy tjenestetilgjengelighet. Seksjon for IT har siden 2012 vært underlagt 
avdeling for styring, økonomi og drift (SØD) uten direkte deltakelse for IT-sjef i sentral ledergruppe 
på administrativ side (ved todelt ledelsesmodell). I forbindelse med iverksetting av ny ledelsesmodell 
ved NHH fra 01.08.2017 var et av tiltakene som Styret vedtok, å skille seksjon for IT ut som egen 
enhet utenfor SØD. Dette er nå gjennomført med virkning fra første januar 2019. Et 
digitaliseringsutvalg er opprettet med virkning fra første januar 2019. IT-sjef inngår som fast medlem i 
dette utvalget. IT-avdelingen anses som en sentral ressurs i det pågående og fremtidige 
digitaliseringsarbeidet ved NHH. 
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Forvaltning av bygninger og lokaler 

Bygningsmasse og vedlikehold 
Bygg og infrastruktur er viktige strategiske virkemidler for å oppnå høyere kvalitet i utdanning og 
forskning. Rehabilitert bygningsmasse skal være kostnadseffektive og arealeffektive, miljøvennlige og 
fremtidsrettede løsninger som legger til rette for moderne arbeids- og læringsformer. NHH vil med 
utgangspunkt i strategisk arealplan (se omtale under) utvikle campusplaner. 

NHHs egen bygningsmasse består av tre hovedbygg: Hovedbygget fra 1963, Servicebygget fra 1995 
og Nybygget fra 2013. I tillegg til disse tre byggene ble Jebsensenteret åpnet i 2014. Anlegget er 
veldig populært og er i kontinuerlig bruk til aktiviteter i regi av NHH Executive og andre sentrale 
møter og arrangement. Hovedbygget har varierende innhold og bygningsmessige kvaliteter, og 
rehabilitering av denne bygningsmassen har lenge vært påkrevd.  

NHH har hatt som mål å gjennomføre vedlikehold og påkostninger på egen bygningsmasse i et slikt 
omfang at infrastrukturens bruksverdi opprettholdes eller bedres. NHH har selv hatt ansvar for 
vedlikehold og utvikling av egen bygningsmasse, men grunnet høy alder på deler av bygningsmassen, 
samt dårlig kvalitet på tidligere arbeider med å rehabilitere fasader på høyblokken, er det et etterslep 
på vedlikehold.  

Høyskolen leier Nybygget, som utgjør vel 1/3 av disponibelt areal, av Statsbygg. I 2018 er det fortsatt 
problemer med dører i publikumsområder. Det er lagt nytt betonggulv i «speilsalen».  

I Servicebygget har det vært gjennomført ombygging av NHHs bibliotek. Ombyggingen tilrettelegger 
for gruppearbeid, casebaserte øvelser m.m. og er grep som har blitt initiert på bakgrunn av NHHs 
ønske om fremtidsrettede læringsarealer. Personalkantinen har blitt tilrettelagt for digital eksamen, noe 
som også gjør at lokalet egner seg bedre for undervisningsformål og slik sett er i ferd med å utvikle 
seg til et flerbruksareal.  

Fra 1.1.2019 overføres all bygningsmasse til Statsbygg. 

Strategisk arealplan 
I forbindelse med planlagt rehabilitering av Hovedbygget vedtok styret ved NHH strategisk arealplan. 
Hensikten med planen var å sette et helhetlig fokus på bygningsmassen, og denne har i ettertid vært 
førende for alle større og mindre bygningsrelaterte beslutninger og igangsatte aktiviteter. Som nevnt 
over vil denne planen være utgangspunkt for høyskolens videre arbeid med campusplaner. 

Visjonen for NHHs bygningsmasse er å skape en fremtidsrettet og levende campus som skaper rom 
for at studenter og ansatte sammen skal kunne levere forskning og utdanning på høyt internasjonalt 
nivå. Nøkkelbegreper for arealene er at de skal være fleksible, fremtidsrettede, brukervennlige og 
samlende. Gode fasiliteter vil bidra til økt samarbeid, faglig interaksjon og trivsel. For å nå denne 
visjonen er det behov for større grad av deling og utnyttelse av den samlede bygningsmassen, bedre 
tilrettelegging for dialog og samarbeid både i undervisning, forskning og i administrativt arbeid, samt 
økt standardisering av utforming, teknisk utstyr og møblering. 

Leieklausuler 
NHH disponerer i 2018 i all hovedsak egen bygningsmasse og bygningsmasse leid av Statsbygg.  I 
kontrakten som er utformet i forbindelse med forvaltningsoverføringen av NHHs bygningsmasse til 
Statsbygg, gis NHH rett til å fremleie til statlige etater. Fremleie til andre krever utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Dette forholdet er avklart med Statsbygg. Videre leier NHH kontor- og 
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undervisningslokaler av AFF i Oslo. I tillegg leier NHH en lesesal på Hatleberg av 
Studentsamskipnaden Sammen. 

Langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold og oppgraderinger og forvaltningsplaner for 
bygninger og anlegg i verneklasse 1 og 2 
NHHs Hovedbygg er klassifisert i verneklasse 2 iht. Landsverneplanen. I forbindelse med den 
forestående forvaltningsoverføringen av NHHs bygningsmasse vil NHHs husleieutgifter inkludere 
utviklingskostnader (jf. Statsbyggs standard leieavtaler). Dette kostnadselementet dekker i liten grad 
utgifter knyttet til fysisk arbeid, men i dialog med Statsbyggs eiendomsforvaltning har NHH fått 
opplyst at elementet dekker Statsbyggs kostnader til planarbeid m.m. I fremtiden vil altså Statsbygg, i 
samråd med leietaker (NHH), utforme langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold og oppgradering, 
samt forvaltningsplaner.  

 

Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter 
 

NHH har to avsluttede byggeprosjekter med samfunns- og effektmål: Nybygget og Jebsensenteret. 
Videre er tilsvarende mål for rehabilitert bygningsmasse under utarbeidelse - se omtale under.  

Nybygget 
Nybygget ble tatt i bruk våren 2013. Ved realisering av dette prosjektet ble leie av Merinobygget 
avviklet og høyskolen fikk en samlet bygningsmasse. 

Samfunnsmål: 

 Gjennom samlokalisering av NHHs aktiviteter å legge til rette for en mer effektiv drift og videre 
utvikling av høyskolen som en anerkjent faginstitusjon innen høyere økonomisk utdannelse. 

 
Realisering av nybygget medførte samlokalisering av all aktivitet ved Høyskolen. NHH har i stor grad 
realisert målene for kjernevirksomheten og satsingsområdene for strategiperioden 2014-2017, og 
høyskolen har befestet sin stilling som landets ledende handelshøyskole. Å ha gode planer for areal og 
infrastruktur er stadig viktigere for at utdanningsinstitusjoner skal kunne realisere sine strategier. 
Derfor var det avgjørende for NHH at nybygget ble realisert. Med nybygget fulgte økte muligheter for 
å utvikle læringsformer og det ble skapt mer rom for møteplasser og arenaer for samhandling. 
 
Effektmål: 

 Samlokalisering av NHHs bygningsmasse gir mer effektiv drift. 

 Et mer funksjonelt bygg vil gi et bedre læringsmiljø.  
 
Når det gjelder effektiv drift er arealet i nybygget på drøye 13 145 m2, mens arealet høyskolen leide i 
Merinobygget var på knappe 15 000 m2. Dette tilsvarer en reduksjon i arealer på 11 %. Det siste hele 
året høyskolen leide Merinobygget var 2012. Dette året var forbruket av el. kraft og olje til lys og 
oppvarming ca. 5 mill. kr. I 2018 er det i nybygget benyttet 1,44 mill. kWh til en kostnad av 1,1 mill. kr.  
 
Nybygget har også implikasjoner for læringsmiljøet. Tidligere måtte studentene gå fra/til 
Merinobygget mellom enkelte forelesninger. Ved realisering av nybygget er auditorier, lesesaler og 
kantiner samlet i én bygningsmasse. NHH gjennomfører jevnlig tilfredshetsundersøkelser blant 
studentene. Blant annet blir de spurt om i hvilken grad de vurderer undervisningslokalene som egnede 
til ulike undervisningsformål. Resultatet for tilfredshetsundersøkelsen 2017 var gjennomgående gode. 
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En stor andel av studentene mener NHH i stor/svært stor grad har egnede lokaler til forelesninger, 
mens åtte av ti mener det samme om lokaler for individuelt selvstudium. Langt færre mener lokalene 
for gruppearbeid er egnet. Her mener om lag en av tre studenter at NHH i liten/svært liten grad har 
egnede lokaler. Mer enn halvparten av studentene synes NHH i stor/svært stor grad har lokaler som 
ivaretar deres behov for uformelle møteplasser. En knapp tredjedel av studentene mener dette i noen 
grad er tilfellet. Høyskolen planlegger å gjennomføre samme undersøkelse i 2019.  

I tillegg kan nevnes at studentsamskipnadene hvert fjerde år gjennomfører nasjonale undersøkelser av 
studentenes helse og trivsel (SHOT - Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse). Denne 
undersøkelsen er innrettet på en annen måte enn ovennevnte tilfredshetsundersøkelse. I SHOT 2018 
fremkommer at høyskolens lokaler vurderes som helt klart best blant utdanningsinstitusjonene når 
studentene skal gi sin vurdering av det fysiske læringsmiljøet. Høyskolen har forventninger til at disse 
vurderingene forblir gode når rehabilitert bygningsmasse tas i bruk. 

 

Jebsensenteret 
Kristian Gerhard Jebsen-senteret (Jebsensenteret) ble etter en donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard 
Jebsen (KGJ-stiftelsen) tatt i bruk i 2014. NHH fikk da et undervisningssenter over tre plan på over 
600 m2 midt i campus, sammenkoblet med nybygget. Jebsensenteret er et fremtidsrettet og 
høyteknologisk lærings- og konferansesenter sentralt plassert i NHHs lokaler. Arrangementene som 
gjennomføres i senteret er som følger:  
- Samlinger på NHHs etter- og videreutdanning 
- Doktorgradsdisputaser og prøveforelesninger 
- Næringslivskonferanser og forskerkonferanser 
- Mottakelser  
- Studentarrangementer og treff for tidligere studenter 
 
For å kunne utnytte fasilitetene i Jebsensenteret enda bedre er det planlagt utbedringer som vil bidra til 
at tredje etasje i større grad kan benyttes til ulike arrangementer. 
 
Samfunnsmål: 

 Ombyggingen skal bidra til at NHH får en helhetlig fysisk infrastruktur som setter institusjonen 
best mulig i stand til å løse sine oppgaver som en fullskala handelshøyskole. 

 
Etter- og videreutdanning er et satsingsområde ved NHH. At høyskolen har egnede lokaler for denne 
type aktiviteter er avgjørende for at NHH skal kunne løse sine oppgaver som en fullskala 
handelshøyskole. Jebsensenteret har gjort at høyskolens executive-studenter i større grad enn tidligere 
har kunnet få undervisning i NHHs egne lokaler. 
 
Jebsensenteret har resultert i høyere aktivitetsnivå på høyskolen, og at høyskolen er mer attraktiv for 
gjester. Tilbakemeldingene fra eksterne gjester og deltagere på kurs er svært positive. Senteret har 
videre lagt forholdene til rette for å prøve ut nye undervisningsformer og -aktiviteter. 
 
Effektmål: 

 Brukerne skal få tilgang til funksjonelle og representative undervisningsarealer spesielt 
tilrettelagt for etter- og videreutdanningsformål, forskningsseminarer og konferanser. 
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KGJ-stiftelsen ønsket gjennom donasjonen å bidra til høyskolens videre utvikling som en 
handelshøyskole av høy internasjonal klasse og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. Dette 
stiller krav til at NHH har en fremtidsrettet infrastruktur med moderne teknologi. Gjennom avtalen 
med stiftelsen skulle NHH bygge et fremtidsrettet og høyteknologisk lærings- og konferansesenter i 
egne lokaler. Videre ble følgende sagt om senteret: 

 Senteret skulle utgjøre et helhetlig læringsmiljø som bygget på det fremste av pedagogisk utstyr 
og digitale hjelpemidler.  

 Senteret skulle bli et avansert læringssenter rettet spesielt mot NHHs etter- og 
videreutdanningsvirksomhet. Senteret skulle være et virkemiddel for å videreutvikle høyskolens 
utadrettede virksomhet, men også kunne brukes i relasjon til NHHs ordinære studentgrupper. 

 
Erfaringene viser at de funksjonelle og tilrettelagte lokalene gir gode brukeropplevelser. Gjennom 
evaluering av aktiviteter i regi av NHHs etter- og videreutdanning er brukernes opplevelser av 
Jebsensenteret som kurssted i 2018 evaluert. Som tidligere år er tilbakemeldingene gode, og på en 
skala fra 1 til 5 er tilbakemeldingene for 2018 innenfor spennet 4,6 til 4,8. Høyskolens vurdering er at 
disse tilbakemeldingene dokumenterer at brukerne vurderer Jebsensenteret som svært gode 
undervisningsarealer.  

Lokalene er attraktive for flere typer arrangementer og har en høy utnyttelsesgrad. Sammenlignet med 
2017 økte antall brukte dager fra 130 i 2017 til 150 i 2018. 

 

Rehabiliteringsprosjektet 
Omtalen av samfunnsmål og effektmål for rehabilitert bygningsmasse vil frem mot ferdigstillelse av 
bygget bli bearbeidet og videreutviklet i et samarbeid mellom Statsbygg og NHH. Målene omtalt 
under må derfor sees på som et utgangspunkt for det videre arbeid. I den sammenheng er det viktig å 
understreke at NHH ønsker mål som kan måles og etterprøves når bygget tas i bruk. 

Samfunnsmål:  
Samfunnsmålene beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under, og er derfor 
knyttet til prosjektets virkning på samfunnet. Samfunnsmål skal være beskrevet av bruker/ 
oppdragsgiver. Oppdragsbrevet for planleggingsfasen er en videreføring av målene fra 
skisseprosjektet. Prosjektet har som formål å etablere en helhetlig og funksjonell fysisk infrastruktur 
som gir NHH de beste muligheter til å løse sin samfunnsoppgave med forskning på høyt internasjonalt 
nivå innen økonomisk-administrative fag og utdanning av mennesker for verdiskapning, velferd og 
bærekraftig utvikling. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at det skjer endringer i arbeids- og 
læringsformer ved høyere utdanningsinstitusjoner som kan ha betydning for prosjekteringsarbeidet.  

Effektmål:  
Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne. Effektmålene skal være beskrevet av 
oppdragsgiver. I oppdragsbrevet for planleggingsfasen står det at målene fra skissefasen foreløpig skal 
videreføres men vil bli nærmere vurdert videre i byggeprosessen. 

Oppdragsbrevet for skisseprosjektet definerte følgende mål:  
- Gjennom bedret funksjonalitet skal arealbruken reduseres og effektiviseres. Det er et mål at man, 

ved hjelp av nye arbeidsformer og fleksible kontorløsninger, skal oppnå en økt arealeffektivitet på 
20-25 %.  
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- Arbeidet med strategisk arealplan har pekt på en del aktuelle arealnormer. Norm for kontorareal 
bør ligge i spennet 6-9 m2. (Arealmålet gjelder pr kontorplass, jfr regjeringskvartalrapporten) men 
det må tas hensyn til de fysiske begrensingene som ligger i Høyblokkens bæringssystem.  

- Varig høyere tilfredshet med arbeidsmiljøet, målt ved regelmessige undersøkelser, samt varig 
høyere tilfredshet med inneklima o.l. 

- Rehabilitert, mer moderne bygningsmasse skal bidra til økt samarbeid og flere felles aktiviteter og 
prosjekter på tvers av avdelings- og instituttgrenser. 

- Løsninger skal kostnadsoptimaliseres mht. reduserte driftskostnader og bedre energieffektivitet. 
- Klimagassreduksjon 
- Energireduksjon 
 
I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet vil det også utarbeides miljømål og mål for sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø (SHA). 
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Kap. IV. Styring og kontroll i virksomheten 
 
Styret på NHH  
NHHs styre er høyskolens øverste styringsorgan, og har overordnet ansvar for institusjonens samlede 
virksomhet. Styret har ansvar for strategiutvikling, ressursdisponering og resultatrapportering, og for 
at organisasjonen blir drevet effektivt innenfor de rammene som overordnede myndigheter har gitt. 
Styret skal sørge for en forsvarlig økonomiforvaltning ut fra en langsiktig strategisk vurdering, og 
følge opp at lover og regler, føringer og krav fastsatt av departementet følges. 

Ledelsesmodell 
NHH vedtok i juni 2016 å gå fra todelt til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. 
Kunnskapsdepartementet utnevnte i februar 2017 Kari Olrud Moen som ny styreleder, og NHH-
professor Øystein Thøgersen ble i mars ansatt som ny rektor. Rektor er høyskolens øverste faglige og 
administrative leder og er tilsatt på åremål. Ny rektor og nytt styre overtok 1. august 2017, og nye 
instituttledere tiltrådte 1. januar 2018.  
 

Overordnet vurdering av styring og kontroll i virksomheten  
 

Innledning 
Med utgangspunkt i Økonomireglementet §§ 4 og 14 og Bestemmelsene pkt. 2.4 om internkontroll, 
mener høyskolen å oppfylle kravene til styring og kontroll. Høyskolen arbeider kontinuerlig med å 
utvikle kvalitet i beslutningsgrunnlag og rapportering.  

Grunnleggende styringsprinsipper 
NHH har i Strategi for 2018-2021 fastsatt målsettinger for hele høyskolens virksomhet. 
Målformuleringene i strategien danner, sammen med KD sine målformuleringer, det viktigste 
grunnlaget for høyskolens langsiktige planlegging og prioriteringer. Høyskolen har fastsatt en rekke 
styringsparametere med tilhørende resultatmål - som sammen med KDs styringsparametere gir viktig 
informasjon ved vurdering av måloppnåelse. Høyskolen gir gjennom årsrapporten til KD en vurdering 
av måloppnåelse. Langsiktig økonomisk planlegging bidrar til bedre kvalitet på oppfølgingsarbeidet av 
strategien. 

Økonomiforvaltning 
Høyskolens vurdering er at den interne økonomistyringen er organisert på en forsvarlig måte og 
utføres i samsvar med gjeldende lover og regler. Regnskapet og informasjon om resultater vurderes 
som pålitelig og nøyaktig. Eksternt og internt regelverk legger føringer for høyskolens samlede 
økonomiforvaltning. Høyskolen gjennomfører en rekke tiltak for å se til at budsjettmessige rammer 
overholdes, og at forutsatte inntekter realiseres. NHH benytter Agresso Business World til økonomi, 
lønn og personal. Oppgraderinger gjøres løpende. Det er utarbeidet rutinebeskrivelser knyttet til alle 
Agresso-moduler og tilhørende forsystemer. Omtalte systemløsninger vurderes som hensiktsmessige. 

Effektiv ressursbruk 
NHHs ambisiøse målsetninger reiser krav om økt aktivitet og høyere kvalitet på prioriterte områder. 
Dette setter åpenbart krav til effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. En må lykkes med å 
effektivisere rutinepregede oppgaver og samtidig makte å omstille ressurser som blir fristilt, til nye 
prioriterte oppgaver.  Digitalisering, samt kompetanseavklaring og –utvikling står derfor sentralt. 
Bredere organisatoriske justeringer og omstillinger må dels kombineres, og dels avveies, i forhold til 
endringer i individuelt stillingsinnhold. Når turnover eller pensjonering skaper rom for nyrekruttering, 
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gjøres det detaljerte vurderinger av behov og kompetansekrav ut i fra et helhetlig perspektiv på hele 
NHHs organisasjon. Det arbeides også med å utvikle et systematisk opplegg for ansattes 
kompetanseutvikling. 

NHHs overgang til enhetlig ledelse pr. 1. august 2017 utløste organisatoriske omstillinger som en har 
forventet skal bidra til høyere kvalitet og effektivitet. En har nå høstet erfaring med en 
studieadministrativ avdeling organisert under en prorektor for utdanning, og hvor antall utvalg med 
studieadministrativt ansvar er redusert fra fire til ett (utdanningsutvalget erstattet programutvalgene for 
bachelor- og masterutdanningen, internasjonalt utvalg og pedagogikkutvalget). Dette har gjort at 
utvalget kan fokusere på strategisk viktige saker, mens andre saker kan håndteres fortløpende av 
prorektor for utdanning eller programlederne uten utvalgsbehandling. Dette har redusert ressursbruken 
og bidratt til større smidighet og tempo i evnen til løpende faglig fornyelse i kurs, profiler og 
studieprogram. Kvalitetssystemet spiller en viktig rolle i denne sammenheng. En har erfart at raskere 
beslutningsprosesser med færre personer og utvalg direkte involvert ikke har gått på bekostning av 
nødvendig faglig forankring og kvalitetssikring. Tvert imot erfarer man at studieadministrativ avdeling 
i ny modell kommer tettere på viktige studierelaterte diskusjoner og beslutninger ved NHH. 

Tilsvarende har enhetlig ledelse knyttet til forskning, fagressurser/HR og nyskapning og 
utviklingsarbeid lagt til rette for effektivisering og kvalitetsheving gjennom et mer sømløst overlapp 
mellom faglige og administrative funksjoner.  

Ambisjonene om effektivisering gjennom digitalisering er betydelige. I NHHs strategi for 2018-2021 
er ett av fem satsingsområder «systematisk digitalisering». Dette impliserer bredt anlagte og 
koordinerte digitaliseringsprosesser i hele organisasjonen. Et prosjekt knyttet til digitalisering av 
eksamener er i ferd med å sluttføres, og andelen digitaliserte eksamener har høsten 2018 nådd 81,4 %.  

Ved utgangen av 2018 har NHH fått en selvstendig IT-avdeling, og det er opprettet et bredt 
sammensatt digitaliseringsutvalg med ansvar knyttet til utviklingen av digitale funksjoner i hele 
organisasjonen.    

 

Riksrevisjonen 
NHH har ikke mottatt vesentlige merknader fra Riksrevisjonen i 2018. 

 

Risikostyring og internkontroll 
Med utgangspunkt i Økonomireglementet §§ 4 og 14 og Bestemmelsene pkt. 2.4 om internkontroll har 
NHH utarbeidet system for internkontroll, som omfatter risikoanalyser av målene i høyskolens strategi 
og gjennomføring av konkrete internkontroller. Internkontrollen er utformet for å gi rimelig sikkerhet 
vedrørende måloppnåelse innenfor områdene målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og 
etterlevelse av lover og regler. Det er utarbeidet et rammeverk for internkontrollen på NHH, og det er 
utarbeidet maler for gjennomføring og dokumentasjon av internkontrollene.  

Det er i 2018 gjennomført internkontroll for området Rapportering og analyse av opptaks- og 
søkertall, samt det er påbegynt internkontroller for områdene Lønnsforhandlingsprosessen og 
Relasjonen NHH-SNF. Det utarbeides sluttrapport for alle gjennomførte internkontroller, og kopi av 
rapportene oversendes til Riksrevisjonen. I tillegg gjennomføres det som en fast, årlig rutine en 
evaluering av internkontrollsystemet og de gjennomførte internkontrollene. Det utarbeides en rapport 
med resultater av evalueringen, og kopi av rapporten sendes til Riksrevisjonen.   
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NHH har et etablert kvalitetssystem for utdanning som skal sikre at studieprogrammene holder et høyt 
nivå. Kvalitetssystemet er evaluert og godkjent av NOKUT i flere runder. Se også avsnittet Kvalitet i 
utdanningen, kap. III.  

NHH gjennomfører på eget initiativ instituttevalueringer med fokus på forskning.  

Høyskolen har oppnådd EQUIS-akkreditering flere ganger, og er for tiden inne i en prosess med 
akkreditering gjennom AACSB. EQUIS og AACSB er begge internasjonale akkrediteringsorganer 
innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet. Gjennom disse akkrediteringene får NHH nyttige 
tilbakemeldinger om høyskolen holder internasjonal standard mht. forskning, utdanning, 
samfunnskontakt osv.  
 

Anskaffelser og arbeidslivskriminalitet 
 

Alle anskaffelser som gjennomføres ved NHH skal bygge på prinsippet om det gode innkjøp. I dette 
ligger det at behovet skal dekkes på en måte som sikrer NHHs behov for kvalitet på tilfredsstillende 
måte, samtidig som at anskaffelsen skjer i samsvar med gjeldende regelverk, herunder NHHs 
fullmaktsregelverk, NHHs anskaffelsesregelverk, samt lover og forskrifter, da primært lov og forskrift 
om offentlige anskaffelser.  

NHH er tilknyttet Uninetts og Units fellesavtaler for sektoren og Statens innkjøpssenters fellesavtaler 
for staten. Det blir tatt en individuell og konkret vurdering for hver enkelt anskaffelse som 
gjennomføres nasjonalt om den vil tilfredsstille NHHs behov. NHHs utgangspunkt er å skulle være 
med på nasjonale fellesavtaler, enten det skjer i regi av sektoren eller Statens innkjøpssenter. I noen 
tilfeller blir det likevel, etter en nøye vurdering, konkludert med at fellesavtalene helt eller delvis ikke 
tilfredsstiller NHHs behov. 

I tillegg til de nasjonale avtalene blir det gjennomført en rekke konkurranser i regi av NHHs 
innkjøpsenhet. Enheten er organisert under seksjon for økonomi og overvåker løpende kjøp som blir 
gjort i organisasjonen, og gjennomfører årlig en gjennomgang av leverandørreskontroen for 
foregående år med det formål å avdekke eventuelle avvik og behov for nye avtaler. Gjennomgangen 
utføres i løpet av første kvartal hvert år.  

Ved utlysninger av konkurranser ligger det i kontraktene NHH bruker et standardisert krav om at 
leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte og eventuelle underleverandører har lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende regelverk. For bransjer som er underlagt allmenngjorte 
tariffavtaler, er det lagt inn særlige føringer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Når det gjelder 
rutinemessig oppfølging av arbeidslivskriminalitet i kontrakter der det ikke er forhold som tilsier 
brudd, har NHH fremdeles mer å gå på. Det blir ikke gjennomført stikkprøver, men ved konkret 
mistanke blir dette tatt opp med leverandøren og eventuelt andre aktuelle aktører. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

NHH gjennomførte i 2018 en intern revisjon av den overordnede Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS- 
analyse). Revisjonen har gitt en oppdatert oversikt over risiko og sårbarhet ved institusjonen, og 
hendelser som kan utløse en beredskapssituasjon. NHH jobber nå med å lage en handlingsplan med 
nye tiltak for å redusere risiko og sårbarhet.  

Høsten 2018 startet NHH arbeidet med en egen ROS-analyse for risikoområdet IKT, inkludert 
informasjonssikkerhet, personvern og beredskap. Konsulentfirmaet KPMG assisterer i denne prosessen. 

En beredskapsøvelse ble gjennomført i april 2018. Dette var en fullskalaøvelse som tok utgangspunkt i 
en realistisk krisesituasjon i studentlokalene i kjelleren. Målet med øvelsen var å øke evnen til å 
håndtere en hendelse som omfattet studenter og ansatte ved NHH. 

Planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av øvelsen ble organisert via beredskapsavtalen 
NHH har med konsulentfirmaet Safetec Nordic AS. Etter innspill under og i etterkant av øvelsen, har 
NHH jobbet med å forbedre rutiner for etablering og drift av pårørendetelefon og mottaks-, evakuert- 
og pårørendesenter, samt retningslinjer for bruk av kjellerlokalet. 

GDPR – Ny personopplysningslov  
Gjennom hele 2018 har høyskolen hatt høyt fokus på forberedelser og implementering av nye regler 
som har fulgt med innføringen av personvernforordningen (GDPR) i Norge. NHH hadde allerede 
utnevnt personvernombud i 2017 som har hatt en sentral rolle i å bidra til at høyskolen har fått et løft 
på dette området. Etter nærmere avklaringer er det besluttet at høyskolen bare kan ha ett 
personvernombud, og dette vil videreføres med høyskolens eget personvernombud.  

Det er i perioden arbeidet målrettet med rutiner, dokumentasjon, rådgivning og opplæring ovenfor 
ansatte som behandler personopplysninger på vegne av høyskolen. Dette arbeidet er av evigvarende 
karakter og vil fortsette med høyt fokus også i årene fremover. NHH jobber også videre tett med NSD 
i forbindelse med deres leveranser av personvernrådgivning på forskningsområdet. Det vil i løpet av 
2019 bli inngått ny revidert avtale mellom høyskolen og NSD i forhold til samarbeidet på 
personvernområdet. 

Høyskolen har hatt en representant i arbeidsgruppen som har sett på erfaringer med NSD og kommet 
med forslag til hvordan NSD sin rolle kan fungere etter innføringen av ny personvernforordning 
(GDPR). NHH har også hatt representant i teamet som har jobbet frem en standard sektoravtale 
vedrørende personverntjenester fra NSD.  

Personvernombudet har i tillegg hatt gjennomgang med studentforeningen for å bevisstgjøre dem 
deres ansvar for korrekt håndtering av personopplysninger.  

Informasjonssikkerhet 
I forbindelse med innføringen av personvernforordningen har ledelsessystem for 
informasjonssikkerhet fått en intern gjennomgang med oppdateringer og endringer relatert til nye 
elementer i personvernforordningen (GDPR). Total systemliste ved høyskolen har blitt revidert og 
oppdatert. Det har blitt gjennomført en prosess for å tydeliggjøre rollen som systemeier og ansvaret 
som følger med denne rollen for henholdsvis informasjonssikkerhet, personvern og andre oppgaver 
relatert til drift og forvaltning.  
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Det har ikke blitt gjennomført internkontroll av prosessen for informasjonssikkerhet i 2018 som 
planlagt. Siden UH-sektoren skal innføre ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern, 
vil høyskolen nå avvente en internkontroll til etter at denne er gjennomgått og tydeliggjort. Dette for å 
være mest mulig synkron med det som skjer i sektoren. 

NHH har i 2018 utarbeidet dokumentasjon beregnet på ledelsens gjennomgang. Denne vil bli 
gjennomgått med ledelsen i 1. kvartal 2019. Det fremkommer forslag til forbedringer som blir vurdert 
og implementert.  
 

Lærlinger  
 

Tabell: Lærlinger 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Antall lærlinger per 1. oktober79 1 3 3 4 5 - 7 7 

 
NHH har avtale med Hordaland fylkeskommune om å gi fagopplæring innenfor IKT og kontor- og 
administrasjonsfaget. Det ble ansatt tre kontorfaglærlinger i 2018 innenfor områdene HR, 
studieadministrasjon og forskningsadministrasjon. Dette er i tråd med målsettingen om å uteksaminere 
tre kontorfaglærlinger hvert år.  

Pr i dag er det ikke kapasitet til å utdanne flere kontorfaglærlinger, men det vil bli forløpende vurdert 
om antallet IKT-lærlinger kan økes. 

Når det gjelder eventuelle nye områder, er det registrert et ønske om å definere elektronisk 
arkivbehandling som eget fag i denne sammenheng. Det kan også være aktuelt med lærling innenfor 
generell eiendomsdrift. 

NHH har høye utdanningskrav til administrative stillinger og kan derfor ikke tilby faste stillinger til 
kandidater med fagbrev. I noen tilfeller har vi imidlertid tilbudt kortsiktige engasjementer etter avlagt 
fagprøve. Vår erfaring er at kandidater med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget må konkurrere 
med kandidater som har utdanning på universitets- og høyskolenivå i et nokså stramt arbeidsmarked.  
Media har også rettet søkelyset på det økende omfanget av arbeidssøkere med høyere administrativ 
utdanning, og at dette gjør det svært vanskelig for kandidater med fagbrev å nå opp i konkurransen på 
arbeidsmarkedet. 
 

Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet 
 
 

KD Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
NHH hovedmål:  NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger  
 for at NHH skal prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og  
 forskning samt i samspillet med samfunns- og næringsliv. 
 

NHH delmål 1: Menneskelige ressurser 

NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant 
kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme mangfold og likestilling med særlig vekt 
på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.   

                                                      
79 Lærlingene regnes som deltidsansatte i 30-80 % stilling. I tabellen vises antall lærlinger – ikke årsverk.  
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Tabell: Andel kvinnelig ansatte i fagstaben og kvinneandel av totalt antall årsverk 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Stipendiat (%) 43 43 41 40 35 - - - 
Postdoktor (%) 35 41 34 30 19 - - - 
Førsteamanuensis (%) 40 39 34 33 32 - - - 
Professor (%) 16 16 18 18 20 ≥ 20 ≥ 22 ≥ 25 
Professor II (%) 12 13 14 18 26 ≥ 20 ≥ 28 ≥ 30 
Kvinneandel i undervisnings-, 
forsker- og formidlings-
stillinger (UFF) (%) 

32 32 30 30 28 ≥ 34 ≥ 34 ≥ 34 

Andel kvinner i dosent- og 
professorstillinger (%) (KD) 

16 16 18 17 20 ≥ 20 ≥ 22 ≥ 25 

Kvinneandel av totalt antall 
årsverk (UFF og t/a) (%) 

44 44 43 43 42 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45 

 

 
Tabell: Andel kvinner av nyansatte i fagstaben 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Stipendiat (%) 41 50 40 42 5 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Postdoktor (%) 66 44 29 13 25 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Førsteamanuensis (%) 0 40 25 38 43 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Professor (%) 
(inkluderer ikke opprykk) 

- - 100 100 - ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

 

I 2018 fikk i tillegg tre personer opprykk til professor, herav 1 kvinne. 

 

Vurdering av resultater og måloppnåelse 

Kvinneandelen for NHHs årsverk totalt er på 42 %. I ny ledelsesmodell er to av fem medlemmer i 
rektoratet kvinner, og to av seks instituttledere er kvinner. I administrative stillinger er det overvekt av 
kvinnelige ledere.  

Som tabellen over viser, er kvinneandelen i professorstillinger og øvrige faglige stillinger fortsatt lav, 
men det er gledelig at ambisjonsnivået for professorstillinger, både ordinære og professor II-stillinger, 
er nådd. Kvinneandelen blant professor II-stillinger viser en oppgang for sjette år på rad, fra 2017 til 
2018 er oppgangen på hele åtte prosentpoeng. NHH er oppmerksom på at andelen kvinner i 
professorstillinger er blant de laveste i UH-sektoren. Kvinneandel i fagstaben generelt, og i 
professorstillinger spesielt, må sees i sammenheng med få ansatte i ulike stillingskategorier, lav 
turnover og få nytilsettinger. Utfordringene er store og utviklingen går sent og med svingninger fra år 
til år og mellom stillingskategorier.  

Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger har lagt rammene for arbeidet. Det er 
et mål at 50 % eller mer av alle nyrekrutterte til fagstillinger innenfor hvert institutt skal være kvinner. 
Selv om høyskolen har lav turnover, og antall tilsettinger innenfor hver stillingsgruppe generelt er lavt 
og varierer fra år til år, anser høyskolen måltallet som ambisiøst, men realistisk innen et lengre 
tidsperspektiv.  

NHH har i 2018 hatt en positiv utvikling i andelen nyansatte kvinner i postdoktorstillinger, men 
utfordringene er fortsatt store. Rekruttering til stipendiatstillinger i 2018 tas på største alvor (5 %, eller 
1 av 19 nye stipendiater var kvinner), og NHH vil arbeide med å avklare årsaksforhold og utforme 
tiltak i denne sammenheng. I 2018 fikk tre personer opprykk til professor, herav en kvinne.  
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NHH vil fremover rette spesiell oppmerksomhet rundt kvinneandelen i stipendiat-, postdoktor- og 
professorstillinger. Rekrutteringstiltak og ambisjonsnivå vies et kontinuerlig fokus og sees i et 
langsiktig perspektiv.  

Det arbeides med å utvikle en lokal ressursbank, der formålet er å støtte forskere og 
forskningsadministrasjonen i arbeidet med å inkludere kjønnsperspektiver i forskning og undervisning. 
Kjønnsperspektiver er i denne forbindelse integrert i arbeidet med økt eksternfinansiering, herunder 
NHHs H2020-satsing, eksempelvis som tema på seminar om H2020, og ved at kjønnsperspektiver er 
integrert og løftet frem på nettressurser for fagstaben i denne sammenheng. 

I 2019 videreføres rekken av seminarer om likestilling for alle ansatte i vitenskapelige stillinger. Det er 
i denne forbindelse planlagt ett seminar om våren og ett seminar høsten 2019. 

I «Statusrapport for handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger 2018», gis det en 
nærmere vurdering vedrørende resultater, måloppnåelse og tiltak. Rapporten tilstreber å tilfredsstille 
redegjørelsesplikten som NHH har etter den nye likestillings- og diskrimineringsloven og etter mal 
utarbeidet av UHR.  

NHH har som mål å fremme mangfold og likestilling. I alle utlyste stillinger har NHH fokus på 
mangfold. Søkere med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, og NHH har etter hvert en del 
ansatte med innvandrerbakgrunn både i vitenskapelige og administrative stillinger. De fleste er fra 
andre land i Europa. NHH har ansatte med nedsatt funksjonsevne, og det blir tilrettelagt for at disse 
skal kunne fungere i sine stillinger.  

NHH har som hovedmålsetting at studenter og ansatte skal ha en hverdag der de ikke på noen måte 
opplever å bli trakassert, verken på grunn av etnisitet, nedsatt funksjonsevne, kjønn, seksuell 
orientering eller annet. Det er utarbeidet tiltaks-/handlingsplaner hvor dette er omtalt og det framgår 
hvordan varsel om brudd skal håndteres og hvem som har ansvar for å følge opp (Tiltaksplan mot 
seksuell trakassering, Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse mv.). NHHs verdier, 
etiske retningslinjer og hvilke konsekvenser disse skal ha for vår atferd, er fremstilt i dokumentet 
«Ansvarlig atferd». I tillegg utarbeidet skolens ledelse i samarbeid med studentene dokumentet 
«NHH-kulturen - slik vil vi ha det på NHH» våren 2018, som setter standarden for forventet adferd 
både for ansatte og studenter ved NHH. 

I kjølvannet av den internasjonale metoo-kampanjen, foretok NHH en grundig gjennomgang av sine 
rutiner, inkludert rutinene for varsling og prosedyrer knyttet til trakassering både for studenter og 
ansatte. NHH økte også innsatsen for å gjøre varslingsrutiner og -kanaler kjent. De ansatte hadde 
varsling og varslingsrutiner som hovedtema under vernerunden i 2018. For å sikre at studentene i 
størst mulig grad vet hva som er trakassering, og hvordan de skal forholde seg til dette, herunder 
NHHs varslingskanaler og -rutiner, satte høyskolen i verk flere nye tiltak. Disse inkluderer nye 
nettsider om trakassering og varsling, allmøte for studenter med fokus på temaet, og informasjon om 
«NHH-kulturen», varsling og varslingsrutiner for alle nye studenter i velkomstuken.  

NHH arbeider for å tilrettelegge for et inkluderende og godt fysisk og psykisk læringsmiljø som 
appellerer til et mangfold av studenter. Sammen med studentene arbeides det for en god inkludering av 
internasjonale studenter, og NHH har også ulike tiltak for å øke andelen av internasjonale studenter og 
for å holde en stabilt høy kvinneandel på studieprogrammene (minst 40 %). NHH la i 2018 om på 
hvordan nye internasjonale gradsstudenter blir mottatt. Heller enn å tilby denne gruppen et eget 
skreddersydd opplegg som har blitt gjort tidligere år, la man i 2018 opp til at alle nye masterstudenter 
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hadde felles opplegg hele velkomstuken. I tillegg ble alle eksternt rekrutterte masterstudenter, både 
norske og internasjonale, inviterte med i «bli kjent»-grupper på Facebook, som også organiserte ulike 
aktiviteter for medlemmene. Begge disse grepene gjorde at internasjonale studenter fra dag 1 kom i 
kontakt med andre nye NHH-studenter. Et hovedvirkemiddel for å øke jenteandelen ved NHH har 
vært å endre hvordan høyskolen og økonomifaget presenteres, med økt fokus på bredden i faget, 
samspillet økonomi – teknologi – mennesker og det viktige samfunnsbidraget økonomer gjør. Dette er 
et virkemiddel NHH mener vil ha stor effekt over tid. 

 

Tiltak og planer for 2019 

NHHs strategi for perioden 2018-2021 legger vekt på at NHH skal tiltrekke seg et større mangfold av 
kandidater med hensyn til kjønn, bakgrunn og nasjonalitet.  

NHH er oppmerksom på departementets anmodning om å arbeide mer aktivt og planmessig for bedre 
kjønnsbalanse og mangfold ved institusjonen, herunder anmodningen om at styret må ha 
oppmerksomhet på problemstillingen. NHH vil vektlegge dette i arbeidet med revisjon av 
Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger som gjennomføres i 2019. Det vil i 
denne sammenheng bli lagt særlig fokus på rekruttering og kvalifisering.  

 

Inkluderingsdugnad 
 

NHH kan ikke rapportere inn at vi har ansatt noen fast som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen 
i perioden 01.07.18-31.12.18. 

Administrativt ansatte 
For å nå målene i inkluderingsdugnaden har NHH gitt generell informasjon til ledere og tillitsvalgte, 
samt implementert endringene i de nyutviklede retningslinjene for administrativt ansatte. NHH vil 
fremover videreutvikle utlysningstekstene og i tillegg jobbe for å ytterligere heve bevisstheten rundt 
inkluderingsmålet i hver enkelt rekrutteringsprosess. 

Vitenskapelig ansatte 
I rekrutteringen av vitenskapelige ansatte er hovedfokuset på deres vitenskapelige produksjon. 
Spørsmål knyttet til nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen er derfor i utgangspunktet lite relevante i 
rekrutteringen av vitenskapelig ansatte. 

Generell kommentar 
En av utfordringene NHH har sett i arbeidet med inkluderingsdugnaden er at NHH har svært få søkere 
som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen. NHH ser at høyskolen med fordel kan jobbe mer med 
utlysningstekstene, slik at vi kanskje kan nå flere søkere i denne kategorien.  
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Kap. V. Vurdering av fremtidsutsikter 
 

Dette kapittelet inneholder den fremtidsrettede delen av årsrapporten. Rapporteringen inneholder 
risikovurderinger mht. forhold som kan virke inn på NHHs evne til å nå fastsatte mål og resultater, 
samt risikoreduserende tiltak. Videre presenteres utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet 
og NHH, høyskolens virksomhetsmål og styringsparametere med ambisjonsnivå, høyskolens budsjett 
samt omtale av større byggeprosjekter. Konkrete tiltak og planer knyttet til årets resultater omtales i 
kap. III.  

 

Risikovurderinger 
 

NHH gjennomfører årlig risikoanalyser for høyskolens kjernevirksomhet – Utdanning, Forskning og 
Samspill med nærings- og samfunnsliv. Risikoanalysene utarbeides som en del av grunnlagsmaterialet 
for årsrapporten. Målsettingene i Strategi for NHH 2018-2021 er lagt til grunn for vurderingene.  

Nedenfor følger en oppsummering av risikoanalysene for 2019 samt de konkrete analysene med 
skisserte tiltak. I risikoanalysene synliggjøres risiko ved fargekoder. Til grunn for valg av fargekodene 
ligger en vurdering av sannsynlighet for og konsekvens av at de skisserte risikofaktorene inntreffer.  

Høyskolen vil opprettholde sin oppmerksomhet mot risikofaktorer knyttet til utdanning, forskning og 
samspill med nærings- og samfunnsliv. I tillegg vil det utvikles et bredere sett av risikoanalyser, blant 
annet rettet mot student- og læringsmiljøet, det pågående rehabiliteringsprosjektet og 
omdømmemessige forhold. 

 

Utdanning  
 

Bachelor 
Mål om opprettholdelse av høye søkertall og akseptrate og karakterkrav, samt mål om kvinneandel på 
40 % krever fortsatt fokus på rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringsarbeidet er et langsiktig arbeid, og 
det kan ta noe tid før resultatene oppnås. 

Programevalueringen av bachelorstudiet i 2019 vil fokusere på NHHs strategiske mål, og spesielt 
fokuset på teknologiforståelse. 

Master 
Inntakskvaliteten til MØA-studiet er stabil, og det er spesielt gledelig at en for 2018 har klart å nå 
måltallet for det internasjonale opptaket. Konkurransen om masterstudentene blir bare hardere, og det 
er viktig at NHH har kontinuerlig fokus på å utvikle et attraktivt program, og på rekruttering av 
studenter. Økt konkurranse og endring i utdanningskrav for revisorer kan påvirke søknaden til MRR, 
og NHH vil tilpasse utdanningen til de nye rammevilkårene. 

For å opprettholde og utvikle kvaliteten i MØA-programmet kreves det prioriteringer mellom hensynet 
til fleksibilitet (for studentene) og faglig progresjon. Mer studentaktiv læring kan også gi høyere 
studiekvalitet.  

Både NHH sin egen arbeidsmarkedsundersøkelse og NIFU sin undersøkelse viser at MØA-
kandidatene er attraktive. Det kreves kontinuerlig fokus på alle de skisserte risikofaktorene for å 
opprettholde dette.  
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Ph.d. 
Vedvarende fokus på opptaket med årlige evalueringer og tiltak, synes å bidra til å redusere risiko 
knyttet til inntakskvalitet. Stor konkurranse om attraktive kandidater, og spesielt kvinner, fordrer et 
stadig stort fokus. Særskilte tiltak skal bli vurdert for å øke kvinneandelen. Kontinuerlig fokus på og 
utvikling av kvalitetssystem bidrar til at NHH oppfatter risiko knyttet til studiekvalitet som lav. Dette 
gjelder også risiko knyttet til gjennomstrømning, der en legger stor vekt på individuell oppfølging og 
inntakskvalitet. Risiko knyttet til kandidatkvalitet vurderes også som lav, med gode «placements» av 
årets kandidater. En ytterligere opptrapping av fokus på «placement» ligger også i NHHs nye strategi. 

Etter- og videreutdanning 
NHHE opplever både muligheter og utfordringer som følge av endrede kundepreferanser og endret 
konkurransebilde, spesielt relatert til teknologi og digitalisering. For å imøtekomme dette satses det på 
utvikling av nye programmer og konsepter, samt oppdateringer av etablerte programmer, både 
tematisk, pedagogisk og markedsføringsmessig. I tillegg må det vurderes alternative løsninger og 
tilknytningsformer for fagressurser, så vel som modeller for samarbeid med institusjoner og aktører i 
relevante segmenter innen praksisfeltet.   

Forskning  
Et vedvarende fokus på publisering generelt og på høy kvalitet i publiseringen spesielt, forventes å 
bidra til økt måloppnåelse og redusert risiko for store årlige svingninger. Senere års utvikling synes å 
vise resultatene av tiltak som opprettelse av forskningssentre og incentiver. Til dels store årlige 
svingninger viser at et betydelig fokus på disse forholdene er fortsatt påkrevet. 

Samspill med nærings- og samfunnsliv 
NHH vurderer risikofaktorene som lite sannsynlig langs de fleste dimensjonene. Når det gjelder NHH 
sin samfunnsrolle er risikoen trolig lav, tatt i betraktning NHH sin posisjon i dag og skisserte tiltak. 
Risikoen anses også som lav mht. forskningsformidling, og konkrete tiltak er skissert. Det er knyttet 
størst risiko til NHH sin internasjonale posisjon.   
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Risikoanalyse 2019 - Bachelor  
 

 

Hovudmål:  NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god 
teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 
 

Delmål 1: 
 
 
 

Delmål 2: 

Inntakskvalitet: NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon 
for læring. NHH sine studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk‐administrative 
fag blant norske studentar, og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar. 
 

Studiekvalitet: NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og 
studentar heile tida jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og 
læringsmiljø skal vere på høgde med topp internasjonale handelshøgskular. 
 
 

Ansvarleg:   Programleiar for Bachelorutdanninga Linda Orvedal / Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken
 

Dato:  15.02.2019
 

 

Risikofaktor og risikoskildring 

 

Risiko‐
vurdering

 

Risikoreduserande tiltak  

1. Inntakskvalitet 

Risiko for betydeleg redusert poenggrense for 

opptak i studiet, redusert tal på søkarar og 

redusert del som møter til studiestart 

 

 

Tiltak: Systematisk arbeid i internt 

rekrutteringsnettverk beståande av personar frå 

fagleg leiing, studieadministrativ avdeling og 

kommunikasjons‐ og marknadsavdelinga. Utvide 

Open dag til to dagar, med reisestipend for elevar 

med lang reise, samt finansiere heimreise for eigne 

studentar for å marknadsføre NHH på vidaregåande 

skular i sitt heimdistrikt. 
 

2. Studiekvalitet 

Risiko for at kurstilbodet ikkje er oppdatert til 

den teknologiske utviklinga 

 

Gjennomgang av kursporteføljen for å sikre at 

studentane tileignar seg relevant teknologiforståing. 

3. Kvinnedel 

Risiko for at kvinnedelen blir under 40 % 

 

 

 

 

Tiltak: Spesielt fokus på at rekrutteringstiltak og 

marknadsføring appellerer til jenter. Framheve NHH 

sin visjon om å utdanne menneske for verdiskaping 

og berekraft. 

 
 

OPPSUMMERING AV RISIKOANALYSEN: 
 

Inntakskvalitet: Mål om å oppretthalde høge søkartal og akseptrate og karakterkrav, samt mål om kvinnedel på 
40 % krev fortsatt fokus på rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringsarbeidet er eit langsiktig arbeid, og det kan ta 
noko tid før resultata vert oppnådd. 
 

Studiekvalitet: Programevalueringa av bachelorstudiet i 2019 vil fokusere på NHH sine strategiske mål, og 
spesielt fokuset på teknologiforståing. 
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Risikoanalyse 2019 - Master

Hovudmål:  NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god
teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 

Delmål 1: 

Delmål 2: 

Delmål 3: 

Inntakskvalitet: NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon
for læring. NHH sine studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk‐administrative
fag blant norske studentar, og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar. 

Studiekvalitet: NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og 
studentar heile tida jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og
læringsmiljø skal vere på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.

Kandidatkvalitet: NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden
for økonomar og leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for
topp master‐ og ph.d.‐program internasjonalt.

Ansvarleg:   Programleiar Master i økonomi og administrasjon Endre Bjørndal / Programleiar Master i
regnskap og revisjon Kjell Ove Røsok / Prorektor for utdanning Linda Nøstbakken 

Dato:  15.02.2019

Risikofaktor og risikoskildring Risiko‐
vurdering

Risikoreduserande tiltak

1. Inntakskvalitet

Globalisering av utdanningsmarknaden og

strukturendringar i den norske marknaden 

gjer konkurransen hardare og kan gjere det 

vanskelegare for NHH å rekruttere gode

studentar til masterprogramma.       

For MRR vil konkurransen om studentane 

auke som følgje av at stadig fleire

utdanningsinstitusjonar tilbyr MRR. Forslag til

nye utdanningskrav for statsautorisert revisor 

vil kunne redusere etterspørselen etter

eittårig MRR. 

Kontinuerleg fokus på kvalitet og relevans i

studieprogramma for å halde dei attraktive. Det

nyleg avslutta arbeidet til eit utval som har sett på 

strukturen i MØA‐programmet tilrår å styrke

kvalitetsarbeidet på profilnivå, og at studentar og

eksterne representantar må vere med også her. 

Utvalet tilrår også at profilane i MØA blir tydelegare

og meir fokuserte, noko som kan gjere det lettare å

marknadsføre programmet. MRR har til vurdering 

tiltak for å tilpasse studiet til nye utdanningskrav og

tiltak som vil auke og tydeleggjere programmet sine

styrkar.

2. Struktur, progresjon og læringsutbytte

MØA har ein struktur med stor fleksibilitet for 

studentane og lite obligatorisk innhald, noko 

som kan gjere at det blir vanskelegare å sikre 

at studentane oppnår ønska læringsutbytte 

på profil‐ og programnivå. Mykje fleksibilitet 

gjer også at det blir vanskeleg å oppnå fagleg 

progresjon. Samstundes ser vi at studentane 

set pris på fleksibiliteten, blant anna viser 

dette seg gjennom høg skår på organisering 

av studiet i Studiebarometeret.  

MØA‐utvalet (sjå punkt 1) tilrår blant anna meir

obligatorisk innhald i MØA‐profilane, slik at 

studentane i større grad oppnår ønska 

læringsutbytte. Dette vil også legge til rette for meir

progresjon i vidaregåande kurs. Eksplisitte krav til 

progresjon, blant anna i forbindelse med tildeling av

rettleiarar for masteroppgåva, kan også leggast inn. 

Implementering av Assurance of Learning (AoL) i 

forbindelse med AACSB‐akkreditering vil bidra til å 

avdekke eventuelle manglar i oppnådd 

læringsutbytte, og få på plass nødvendige tiltak for å 

bøte på dette. 
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3. Studiekvalitet 

Studiebarometeret 2018 viser at studentane 

meiner at det i liten grad blir stilt krav til at 

dei skal delta i og forberede seg til 

undervisningsaktivitetar, og dei etterspør 

meir tilbakemelding/rettleiing. 

 

Meir studentaktiv læring. Vektlegging av at 

førelesarane skal tydeleggjere forventningar til 

studentengasjement i førelesingar.  

 

 

4. Relevans 

Risiko for at studieprogramma ikkje vert 

utvikla i tråd med endringar i framtidige 

kompetanse‐ og ferdigheitsbehov, blant anna 

knytt til ny teknologi og digitalisering. 

 

 

Meir fokus på kvalitetsarbeid på profilnivå i MØA, 

med involvering av studentar og eksterne 

representantar, vil bidra til meir relevante profilar. 

Nedlegging av profilar med liten oppslutning vil 

frigjere ressursar som kan brukast til å utvikle nye 

relevante kurs/profilar. 

 

 

OPPSUMMERING AV RISIKOANALYSEN: 
 

Inntakskvalitet: Inntakskvaliteten til MØA‐studiet er stabil, og det er spesielt gledeleg at ein for 2018 har klart å 

nå måltalet for det internasjonale opptaket. Konkurransen om masterstudentane blir berre hardare, og det er 

viktig at NHH har kontinuerleg fokus på å utvikle eit attraktivt program, og på rekruttering av studentar. Auka 

konkurranse og endring i utdanningskrav for revisorar kan påverke søknaden til MRR, og NHH vil tilpasse 

utdanninga til dei nye rammevilkåra. 

 
Studiekvalitet: For å oppretthalde og utvikle kvaliteten i MØA‐programmet krevst det prioriteringar mellom 
omsynet til fleksibilitet (for studentane) og fagleg progresjon. Meir studentaktiv læring kan også gje høgare 
studiekvalitet.  
 
Kandidatkvalitet: Både NHH si eiga arbeidsmarknadsundersøking og den til NIFU viser at MØA‐kandidatane er 
attraktive. Det krevst kontinuerleg fokus på alle dei 4 risikofaktorane for å oppretthalde dette.  
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Risikoanalyse 2019 – Ph.d. 
 

 

Hovudmål:  NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god 
teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 
 

Delmål 1 
utdanning 
(inkl. delmål 
3 forsking) 

 
 
 

Delmål 2 
utdanning: 

 
 

Delmål 3 
utdanning 
(inkl. delmål 
3 forsking)  

Inntakskvalitet: NHH skal tiltrekke seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for 
læring. NHHs studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innanfor økonomisk‐administrative fag blant 
norske studentar, og tiltrekke seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar. 
Forskarutdanninga: Doktorgradsutdanninga ved NHH skal tiltrekke seg dei beste norske og sterke 

internasjonale studentar.  
 

Studiekvalitet: NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og 
studentar heile tida jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og 
læringsmiljø skal vere på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  
 

Kandidatkvalitet: NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for 
økonomar og leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp 
master‐ og ph.d.‐program internasjonalt. 
Forskarutdanninga: NHH skal uteksaminere fleire kandidatar som når opp i konkurransen om 
vitskapelege stillingar ved anerkjende internasjonale institusjonar. 
 

Ansvarleg:   Prorektor for forsking, Kenneth Fjell 

Dato:  15.02.2019 
 
 

Risikofaktor og risikoskildring  Risiko‐
vurdering

Risikoreduserande tiltak  

1a. Inntakskvalitet 
Risiko for å få for dårleg kvalifiserte søkarar 
og/eller gjere mangelfull vurdering av søkarane 

  Halde fram med målretta marknadsføring, evalueringar 
av opptak, samt grundige vurderingar og intervju av 
aktuelle kandidatar. Einast opptak av dei beste 
kandidatane. 

1b. Inntakskvalitet ‐ Kvinnedel 
Risiko for å få for låg kvinnedel på nye 
doktorgradsavtaler 

 
   

Vedvarande fokus på kvinnedel. Nye vurderingar etter 
opptak 2019. Vurdering og gjennomføring av målretta 
tiltak hausten 2019 retta mot rekruttering av 
kvinnelege doktorgradsstudentar. 
 

2. Studiekvalitet 
Risiko for at programmet ikkje held eit høgt 
kvalitetsnivå og ein høg gjennomføringsgrad 

  Stor fokus på kvalitet med vidareutvikling av 
kvalitetsarbeidet. Stort fokus på rapportering av 
framdrift og individuell oppfølging. 
 

3. Kandidatkvalitet 
Risiko for at NHH sine kandidatar ikkje er 
attraktive på arbeidsmarknaden nasjonalt og 
internasjonalt.  

 

 

Fortsatt fokus på placement, inntakskvalitet og 
studiekvalitet. Sikre at kandidatar er tilknytt 
forskingsgrupper. 

 

 

OPPSUMMERING AV RISIKOANALYSEN: 
Vedvarande fokus på opptaket med årlege evalueringar og tiltak synast å bidra til å redusere risiko knytt til 
inntakskvalitet. Stor konkurranse om attraktive kandidatar, og spesielt kvinner, fordrar eit stadig stort fokus. Særskilde 
tiltak skal bli vurdert for å auke kvinnedelen. Kontinuerleg fokus på og utvikling av kvalitetssystem bidrar til at NHH 
oppfattar risiko knytt til studiekvalitet som låg. Dette gjeld også risiko knytt til gjennomstrømming, der ein legg stor 
vekt på individuell oppfølging og inntakskvalitet. Risiko knytt til kandidatkvalitet blir også vurdert som låg, med gode 
placements av årets kandidatar. Ei ytterlegare opptrapping av fokus på placement ligg også i NHHs nye strategi. 
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Risikoanalyse 2019 – Etter- og vidareutdanning 

Hovudmål:  NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god 
teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 
 

Delmål 1: 
 
 
 

Delmål 2: 
 
 
 

Delmål 3: 

Inntakskvalitet: NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon 
for læring. NHH sine studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk‐administrative 
fag blant norske studentar, og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar. 
 

Studiekvalitet: NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og 
studentar heile tida jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og 
læringsmiljø skal vere på høgde med topp internasjonale handelshøgskular. 
 

Kandidatkvalitet: NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden 
for økonomar og leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for 
topp master‐ og ph.d.‐program internasjonalt. 
  
 

Ansvarleg:   Konstituert direktør NHHE Tore Hillestad / Fung. avd.leiar NHHE Gro Tufte 
 

Dato:  15.02.2019 
 

 

Risikofaktor og risikoskildring   Risiko‐
vurdering

Risikoreduserande tiltak  

1. Sviktande rekruttering til etablerte program 
som AFA, MASTRA og MØST  
‐ Endringar i kundeåtferd og preferansar, mindre 
fokus på/attraktivt med studiepoeng og grad 

‐ Nye og attraktive digitale program levert av 
velrenommerte internasjonale universitet 

‐ Økt fokus på teknologirelatert kompetanse  

 

   Utvikling av nye attraktive program, i samarbeid 
med internasjonale utdanningsinstitusjonar og 
aktørar 

 Bruk av ny teknologi som skapar meir fleksible 
løysingar  

 Utvikling og tilpassing av etablerte program 

 Utvikling av kompetanse i grensesnitt mellom 
økonomi/forretning og teknologi 
 

2. Manglande opplevd relevans program 
‐ Behov for å oppdatere undervisningstema og 
områder, relatert til teknologi, 
plattformøkonomi etc.  

‐ Generell opptatthet av endra undervisnings‐ og 
programformat   

   Utvikling og oppdatering av fagressursar og program
 Samarbeid med eksterne fagmiljø og praksisfeltet 

 Utforsking av nye program‐ og undervisningsformat   

3. Fallande kvalitet på kandidatar  
‐ Generelt fallande kvalitet på kandidatar når det 
gjeld formalkompetanse, stillingsnivå og 
posisjon og type arbeidsgivarar  
  

   Generelt profileringsarbeid overfor attraktive 
målgrupper  

 Samarbeid med bedrifter og institusjonar i 
målgruppa  

 Alumnitiltak og bransjesamarbeid  

4. Manglande tilgang på kvalifiserte fagressursar  

‐ Auking i talet på program skaper behov for 
fleire fagressursar, spesielt programleiarar 

‐ Aukande krav til forsking, gjer at fagressursar 
nedprioriterer executive‐bidrag   

‐ Rekruttering av internasjonale forskarar, som 
ikkje kan bidra i executive‐program som følge 
av språklege barrierar  

 

 

 Rekruttering av fleire kvalifiserte fagressursar  
 Frikjøp av undervisningsressursar på institutta 
 Nettverksavtaler med fagressursar, og 
deltidsstillingar    

 

 

OPPSUMMERING AV RISIKOANALYSEN: 
NHHE opplever både moglegheiter og utfordringar som følge av endra kundepreferansar og endra konkurransebilde, 
spesielt relatert til teknologi og digitalisering. For å imøtekomme dette blir det satsa på utvikling av nye program og 
konsept, samt oppdateringar av etablerte program, både tematisk, pedagogisk og marknadsføringsmessig. I tillegg må 
det vurderast alternative løysingar og tilknytingsformer for fagressursar, så vel som modellar for samarbeid med 
institusjonar og aktørar i relevante segment innan praksisfeltet.    
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Risikoanalyse 2019 - Forskning  
 

 

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

Delmål 1: 
 
 
 

Delmål 2: 

Kvalitet: NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, og skal øke antall 
publikasjoner i internasjonale topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på anerkjente 
nasjonale og internasjonale søknadsarenaer.   
 

Relevans: NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for 
en handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal bringe frem forskningsresultater som 
skaper verdi og bidrar til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner.  
 
 

Ansvarlig:   Prorektor for forskning, Kenneth Fjell 

Dato:  15.02.2019
 
 

 

Risikofaktor og risikobeskrivelse   Risiko‐
vurdering

Risikoreduserende tiltak  

1. Kvalitet: Omfang og kvalitet på publisering

Risiko for at andelen fagstab som publiserer 

aktivt er lav og for at antallet publikasjoner i 

høykvalitetstidsskrifter er for lavt. 

Instituttvise handlingsplaner for økt publisering på 

topp nivå, og per faglig ansatt. Internasjonal 

benchmarking. Resultatoppfølging av instituttene. 

Incentivordninger. Fokus på rekruttering. Bruk av 

retningslinjer for forskningstermin og individuell 

oppfølging. 

2. Kvalitet: Tilgang på eksternfinansierte 
forskningsprosjekter på anerkjente 
søknadsarenaer 

Risiko for at NHH ikke når opp i kampen om 

midler fra EU og Norges Forskningsråd. 

Instituttvise handlingsplaner for økt 

eksternfinansiering. Styrket innsats fra 

Forskningsadministrativ avdeling. Oppfølging av 

miljøer og enkeltforskere. God anvendelse av 

prosjektetableringsstøtte‐midler (PES‐midler). 

3. Relevans 

Risiko for at NHH ikke kontinuerlig utvikler 

seg med relevant, nyskapende og uavhengig 

forskning på de sentrale tema for en 

handelshøyskole på internasjonalt toppnivå.  

Utvikling og oppfølging av strategiske 

forskningsgrupper. Økt bruk av impact cases for å 

synliggjøre forskningens relevans. 

 

 

OPPSUMMERING AV RISIKOANALYSEN: 
Et vedvarende fokus på publisering generelt og på høy kvalitet i publiseringen spesielt, forventes å bidra til økt 
måloppnåelse og redusert risiko for store årlige svingninger. Senere års utvikling synes å vise resultatene av 
tiltak som opprettelse av forskningssentre og incentiver. Til dels store årlige svingninger viser at et betydelig 
fokus på disse forholdene er fortsatt påkrevet. 
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Risikoanalyse 2019 – Samspel med nærings- og samfunnsliv  
 

Hovudmål:  NHH skal sette premiss og påverke retning for samfunnsdebatten på tema som er relevante for ein 
handelshøgskule på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt formidle forskingsbasert kunnskap til 
samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning. 
 

Delmål 1: 
 
 
 
 

Delmål 2: 
 
 
 
 

Delmål 3: 
 
 

Delmål 4: 

Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni: NHH skal vere ein pådrivar for nytenking og 
berekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og vere ein føretrekt samarbeidspartnar innan forsking 
og utdanning. Samarbeid med eksterne verksemder, samt med eit vitalt alumninettverk, skal spele ei 
nøkkelrolle i utviklinga av NHH. 
 

Forskingskommunikasjon: Formidling av forsking skal styrke samfunnsdebatten og NHH si synlegheit 
nasjonalt og internasjonalt. NHH‐forskarar skal kommunisere solid, forskingsbasert innsikt til samfunns‐ 
og næringsliv og vere journalister sitt fyrsteval for økonomisk‐administrativ kunnskap. 
Kommunikasjonen skal vere uavhengig, open og etterretteleg.  
 

Posisjon: NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon. NHH vil auke vektlegginga av inter‐
nasjonale akkrediteringar og plassering på sentrale rangeringar i regi av Financial Times og andre aktørar. 
 

Møteplass: NHH skal vere ein open og tilgjengeleg institusjon i dialog med omverda. NHH skal tilby dei 
beste og mest relevante faglege møteplassane innanfor høgskulen sine kjerneområde og vere eit 
samlingspunkt for kunnskapsdeling. 
  

Ansvarleg:   Rektoratet / Kommunikasjons‐ og marknadsavdelinga 
 

Dato:  15.02.2019 
 

Risikofaktor og risikofråsegn   Risiko‐
vurdering

Risikoreduserande tiltak  

1. Samfunnsrolle 
NHH har hatt og har ei leiande aktiv samfunnsrolle som 
handelshøgskule gjennom aktiv formidling, deltaking i 
regjeringsoppnemnde utval, styrer, konferansar og 
policy‐utforming. Risiko for at auka konkurranse og 
passivitet kan svekke posisjonen. 
 
 

 

 

 

 

For å sikre relevans og synlegheit overfor 
næringsliv, vil nye partnarskapsmodellar og 
tettare integrering av forskingssentre, 
næringsklynger, innovasjonshub’ar og andre 
aktørar stå sentralt. I tillegg: Fleire forskarar i 
media. 

2. Forskingsformidling 
NHH har mange dyktige formidlarar og fleire forskarar 
enn tidlegare er aktive i den offentlege debatten, ikkje 
minst kvinnelege NHH‐forskarar. Risiko for at NHH 
tapar i konkurransen med andre forskingsinstitusjonar ‐ 
om merksemd og synlegheit. 
 

 
   

Målretta innsal til media, støtte til nye 
formidlarar, fortsett satsing på eigne kanalar for 
forskingskommunikasjon og utprøving av 
premiering til aktive formidlarar.  
 

3. Internasjonal posisjon 
NHH er ein lite kjent handelshøgskule internasjonalt. 
Risiko for at auka konkurranse kan svekke posisjonen 
ytterlegare. 

 

 

 

Auka satsing på rangeringane. NHH utviklar eit 
nytt system for omdømmebygging, eit 
virkemiddel for målretta betring av 
attraktiviteten. Det vil bidra i 
omdømmearbeidet ved at kommunikasjon med 
omverda vert tydelegare og meir aktuell.   
 

4. Møteplass 
NHH har ein stor portefølje av arrangement, med fagleg 
relevante tema. Risikoen ligg ikkje på kvalitet og 
relevans, men i kva grad ein er i stand til å 
kommunisere det og gjere møteplassane interessante 
for eit større publikum, inkludert alumni og media. 
 

 
 

Bidra til arrangement‐PR, kommunikasjon 
direkte til alumni og synleggjering av 
aktivitetane gjennom sosiale medium. 

 

OPPSUMMERING AV RISIKOANALYSEN: 
Risikofaktor nr. 1 er knytt til NHH si samfunnsrolle, og her er risikoen truleg låg , tatt i betraktning NHH si posisjon i 
dag og dei tiltaka som er nemnd. Risikofaktor nr. 2 tar for seg forskingsformidling og dekker dei viktigaste punkta 
innanfor formidling og samfunnskontakt. Konkrete tiltak er skissert. Det er i hovudsak risikofaktor nr. 3 det er knytt 
størst risiko til. NHH vurderer risikofaktorane som lite sannsynleg langs dei fleste dimensjonane. 
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Planer 
 
Utviklingsavtale 

Det er i 2018 utarbeidet utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og NHH. Innholdet i 
avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2018 med innspill fra NHH og dialog med departementet. 
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. Målene 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. Målene i 
utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2022. 

Mål og måleparametere i utviklingsavtalen: 
 

1. Faglig fornyelse og relevans 

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

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

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

 
2. Økt mangfold 

 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 

 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.  
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Virksomhetsmål og styringsparametere med ambisjonsnivå 

Nedenfor presenteres målene i NHHs strategi for 2018-2021, samt KD sine sektormål. Videre 
presenteres de styringsparameterne som NHH anser som hensiktsmessig å sette ambisjonsnivå for. 
Rapporteringen tar hensyn til både ettårig og flerårig perspektiv.  

 
UTDANNING 

KD Sektormål 1:  Høg kvalitet i utdanning og forsking 
KD Sektormål 2:  Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
KD Sektormål 3:  God tilgang til utdanning 
 
NHH hovudmål:   
NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god 
teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 
 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 
NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHH sine 
studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk-administrative fag blant norske studentar, 
og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar.  
 
NHH delmål 2: Studiekvalitet 
NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanningane der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 
jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og læringsmiljø skal vere 
på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  
 
NHH delmål 3: Kandidatkvalitet  
NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for økonomar og 
leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp master- og ph.d.-
program internasjonalt. 
 
Bachelorutdanninga 
 
Tabell: Søkjarar og opptak 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Poenggrense 
fyrstegangsvitnemål 

53,0 53,4 52,9 52,6 52,7 53,0 53,2 54,0 

Poenggrense ordinær kvote 56,2 56,3 56,5 56,0 56,5 56,0 56,5 57,0 
Møtt til studiestart 453 443 489 459 451 470 470 470 
Kvinner (% av møtt) 41,3 40,2 36,0 35,1 34,4 ≥ 40 40-60 40-60 
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Tabell: Studentane sin studieinnsats og tilfredsheit 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Fagleg tidsbruk (timer) per 
veke hjå heiltidsstudentar 
(KD, Studiebarometeret) 

38,5 44,8 39,3 35,3 41,0 ≥ 37,5  37-42 37-42 

Skår på korleis studentane 
oppfattar studiekvaliteten  
(KD, Studiebarometeret) 

4,2 4,4 4,5 4,3 4,5 ≥ 4,2 ≥ 4,4 ≥ 4,5 

Kursevaluering NHH; 
totalvurdering 

4,0 4,0 4,0 4,1 3,9 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 

 
 
Tabell: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid  

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Studiepoeng per student 46,1 47,5 49,0 49,2 49,1 ≥ 50,0 ≥ 50,0 ≥ 50,0 
Gjennomføring på normert tid 
(%, KD) 

51,6 53,3 58,2 63,8 58,2 ≥ 60,0 ≥ 60,0 ≥ 60,0 

 

 

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

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Kull start H11 H12 H13 H14 H15 H15 H16 H20 
Fråfall BØA normert tid (%) 13 10 13 13 14 ≤ 13 ≤ 13 ≤ 13 

 
 
 

Masterutdanninga 
 

Tabell: Opptak MØA 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Opptakskrav eksterne 
søkjarar (haust) 

3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 4,0 

Gjennomsnittskarakter ved 
opptak eksterne søkjarar 
(haust) 

4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 ≥ 4,2 ≥ 4,2 ≥ 4,2 

Kvinner (% av møtt) 40 43 41 40 43 40-60 40-60 40-60 
 
 
Tabell: Opptak MØA, søkjarar med internasjonal bachelorgrad 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Gjennomsnittleg GMAT-skår  656 657 640 650 652 ≥ 650 ≥ 650 ≥ 650 
Tal på studentar med 
internasjonal grad (møtt) 

55 70 74 90 117 ≥ 100 ≥ 120 ≥ 120 

Studentar med utanlandsk 
grad (% av møtt)  

8 11 12 14 17 ≥ 15,5 ≥ 17,5 ≥ 17,5 

Kvinner, studentar med 
internasjonal grad (% av møtt) 

47 33 46 44 53 40-60 40-60 40-60 
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Tabell: Opptak MRR 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Opptakskrav eksterne 
søkjarar til toårig MRR  

4,3 4,0 4,1 4,1 4,0 ≥4,0 ≥4,0 ≥ 4,0 

Gjennomsnittskarakter ved 
opptak eksterne søkjarar til 
toårig MRR  

4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 ≥4,2 ≥4,2 ≥ 4,2 

Kvinner (% av møtt) 35 48 38 49 36 40-60 40-60 40-60 

 
 
Tabell: Studieinnsats og tilfredsheit - MØA 

 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Fagleg tidsbruk (timar) per 
veke blant heiltidsstudentar 
(KD, Studiebarometeret) 

41,0 
 

41,7 
 

43,1  43,7 
 

42,4 

 
≥ 40 40-45 

 
40-45 

 

Skår på korleis studentane 
oppfattar studiekvaliteten 
(KD, Studiebarometeret) 

4,4 
 

4,4 
 

4,4  4,5 
 

4,3 

 
≥ 4,4 

 
 

≥ 4,4 
 

≥ 4,5 
 

Kursevaluering NHH; 
totalvurdering 

- 4 4 4,1 3,9 ≥ 4 
 

≥ 4 
 

≥ 4 
 

 
 
Tabell: Studieinnsats og tilfredsheit - MRR 

 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Fagleg tidsbruk (timar) per 
veke blant heiltidsstudentar 
(KD, Studiebarometeret) 

42,7 40,7 44,4 53,2 43,6 ≥ 40 
 

40-45 
 

40-45 
 

Skår på korleis studentane 
oppfattar studiekvaliteten 
(KD, Studiebarometeret) 

4,1 4,2 4,2 4,5 4,4 ≥ 4,4 
 
 

≥ 4,4 ≥ 4,5 

Kursevaluering NHH; 
totalvurdering 

- - 3,8 3,8 3,9 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

 
Tabell: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid master (MØA og MRR) 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Gjennomføring på normert tid 
(%, KD) 

67,4 74,0 77,2 78,5 79,4 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 

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

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Kull start H12+V13 H13+V14 H14+V15 H15+V16 H16+V17 H16+V17 H17+V18 H21+V22

Fråfall MØA etter to år (%) 6 4 5 5 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
Fråfall MRR etter to år (%) 3 10 7 1 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
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Tabell: Arbeidsmarknaden (MØA)  

 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Studiet har gitt meg relevante 
teoretiske basiskunnskapar 

4,3 4,5 4,5 4,3 4,3 - 4,4 4,5 

Studiet gjer meg 
konkurransedyktig også i ein 
internasjonalt arbeidsmarknad 

3,8 4,1 4,1 3,8 3,9 - 4,0 4,0 

Generelt var eg nøgd med 
kvaliteten på studiet 

4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 - 4,2 4,3 

Del studentar som tek jobb i 
utlandet (%) 

6 8 8 5 11 - 10 15 

 
 
 

Ph.d.-utdanninga 
 
Tabell: Søkjarar og opptak ph.d.  

 Resultat Ambisjonar 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Del internasjonale ph.d.- 
studentar (% av nye 
doktorgradsavtaler)  

70 30 46 63 62 40-60 40-60 40-60 

Kvinnedel 
(% av nye doktorgradsavtaler) 

45 50 38 44 10 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 

 
 
Tabell: Ph.d. studiekvalitet 

  
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Tal på disputasar 13 16 26  12 19 ≥ 17 ≥ 17 ≥ 17 
Delen ph.d.-kandidatar som 
gjennomfører innan seks år (%, 
KD) 

58 46 62  77  76 70 75 75 

Del av innleveringar verdig til 
disputas fullført på normert tid 
(%) 

38 44 58 67  56 60 60 60 

Stipendiatstillingar 81 78 68 77  74 ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70 

 
 
 

Etter- og vidareutdanninga 
 
Tabell: Opptak etter- og vidareutdanninga, masternivå med studiepoeng 

 Resultat Ambisjonar 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Tal på studentar tatt opp i 
opne program 

184 216  228 286 284 300 300 340 

Tal på studentar tatt opp i 
skreddarsydde program 
(bedriftsinterne og 
næringsklynger) 

171 154 168 104 55 200 200 300 
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Tabell: Opptak etter- og vidareutdanninga, program utan studiepoeng 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Tal på studentar tatt opp i
opne program 

- - - - 101 - 150 200 

Tal på studentar tatt opp i
bedriftsinterne program 

- - - - 125 - 150 200 

Tabell: Gjennomføring masterstudiar 
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Gjennomføring på normert tid
(%)

96 96 100 96 97 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 

Tabell: Innfridde forventningar til studiet
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Executive MBA (EMBA) 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
Program i samarbeid med
AFF 

4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 

Bedriftsinterne
utdanningsprogram 

- 4,9 - 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 

Internasjonalisering - utdanning

Tabell: Internasjonale studentar (bachelor og master)
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Del internasjonale studentar
på campus (statsborgarskap) 
(%) 

15 15 15 16 17 ≥ 15 20 20 

Tabell: Erasmus+
Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023
Del utreisande utvekslings-
studentar på Erasmus+ av
totaltalet på studentar (%), 
(KD)

5,6 6,4 5,4 5,8 6,5 6 6 7 
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FORSKNING 

KD Sektormål 1:  Høy kvalitet i utdanning og forskning
KD Sektormål 2:  Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

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

NHH delmål 1: Kvalitet
NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, og skal øke antall publikasjoner i
internasjonale topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på anerkjente nasjonale og 
internasjonale søknadsarenaer.   

NHH delmål 2: Relevans
NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for en
handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal bringe frem forskningsresultater som skaper
verdi og bidrar til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner.

NHH delmål 3: Forskerutdanningen
Doktorgradsutdanningen ved NHH skal tiltrekke seg de beste norske og sterke internasjonale
studenter. NHH skal uteksaminere flere kandidater som når opp i konkurransen om vitenskapelige
stillinger ved anerkjente internasjonale institusjoner.

SAMSPEL MED NÆRINGS- OG SAMFUNNSLIV

KD Sektormål 1:  Høg kvalitet i utdanning og forsking
KD Sektormål 2:  Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling

NHH hovudmål:   
NHH skal sette premiss og påverke retning for samfunnsdebatten på tema som er relevante for ein
handelshøgskule på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt formidle forskingsbasert kunnskap til
samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning. 

NHH delmål 1: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 
NHH skal vere ein pådrivar for nytenking og berekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og vere
ein føretrekt samarbeidspartnar innan forsking og utdanning. Samarbeid med eksterne verksemder, 
samt med eit vitalt alumninettverk, skal spele ei nøkkelrolle i utviklinga av NHH. 

NHH delmål 2: Forskingskommunikasjon 
Formidling av forsking skal styrke samfunnsdebatten og NHH si synlegheit nasjonalt og 
internasjonalt. NHH-forskarar skal kommunisere solid, forskingsbasert innsikt til samfunns‐ og
næringsliv og vere journalister sitt fyrsteval for økonomisk‐administrativ kunnskap. 
Kommunikasjonen skal vere uavhengig, open og etterretteleg.  
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NHH delmål 3: Posisjon 
NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon. NHH vil auke vektlegginga av internasjonale 
akkrediteringar og plassering på sentrale rangeringar i regi av Financial Times og andre aktørar. 
 
NHH delmål 4: Møteplass 
NHH skal vere ein open og tilgjengeleg institusjon i dialog med omverda. NHH skal tilby dei beste og 
mest relevante faglege møteplassane innanfor høgskulen sine kjerneområde og vere eit samlingspunkt 
for kunnskapsdeling. 
 
Tabell: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

 Resultat Ambisjonar 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 

Talet på ekspertutval - - - - 10 - 10 10 

Talet på styreverv - - - - 45 - 45 - 

Talet på alumnimedlemmar - - 7 691 7 882 8 746 - 9 300 10 500 

Talet på alumniarrangement - - 8 12 16 - 18 - 

Talet på påmeldte deltakarar 
alumniarrangement 

- - 450 960 1 350 - 1 500 1 700 

 
 

Tabell: Synlegheit i media 
 Resultat Ambisjonar 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Talet på forskings-
relaterte saker i media 

3 151 3 319 2 949 2 910 2 499 3 400 3 400 - 

Talet på saker i media 6 415 5 582 5 366  5 356 4 917 - 5 200 5 600 

Talet på kronikkar i 
media 

109 105 92 99 80 - 100 150 

Talet på følgjarar 
sosiale medium 

- - - 72 000 75 711 - 76 000 77 500 

Talet på unike brukarar 
NHH.NO 

- - 500 500 569 000 600 169 - 630 000 650 000 

Talet på unike brukarar 
NHH Bulletin 

- - - 63 903 73 000 - 75 000 80 000 

 
 
 

ORGANISASJON OG RESSURSER  
 

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

NHH hovedmål:   
NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal 
prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med samfunns- 
og næringsliv. 
 
NHH delmål 1: Menneskelige ressurser 
NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant 
kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme mangfold og likestilling med særlig vekt 
på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.  
 
NHH delmål 2: Organisasjonen 
NHHs organisasjon skal preges av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet og effektive 
arbeidsprosesser, samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av enheter og funksjoner. 
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NHH delmål 3: Økonomi 
NHH skal øke det økonomiske handlingsrommet for å sikre økonomisk styrke og stabilitet, og for å 
skape grunnlag for strategiske satsinger. Handlingsrommet skal økes gjennom økte inntekter fra 
eksternfinansiert virksomhet, partnerskap med næringsliv- og samfunnsinstitusjoner samt andre kilder. 
 
NHH delmål 4: Infrastruktur 
NHHs infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under institusjonens ambisjoner. 
Nødvendig rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse skal legge til rette for et fremragende 
arbeids- og læringsmiljø. 
 
Tabell: Vitenskapelig ansatte - årsverk 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Andel nytilsettinger i 
vitenskapelige stillinger som 
har en ph.d. fra institusjoner 
utenfor Norge (%) 

83 53 67 
 

50 80 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

 

Tabell: Andel internasjonal fagstab - årsverk 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Fast ansatte (%) 19 19 21 26,4 27,3 ≥ 24 ≥ 25 ≥ 25 
Stipendiater (%) 66 63 61 62,8 55,4 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Postdoktorer (%) 69 70 72 66,7 77,8 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Professor II-stillinger (%) 56 62 62 60,0 65,5 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

 
 

Tabell: Erasmus+ 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Mobilitet administrativt 
ansatte 

1 0 2 5 4 10 10 10 

Mobilitet faglig ansatte 1 0 0 0 0 2 2 2 

 
 
Tabell: Lærlinger 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Antall lærlinger per 1. oktober 1 3 3 4 5 - 7 7 

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

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Professor (%) 16 16 18 18 20 ≥ 20 ≥ 22 ≥ 25 
Professor II (%) 12 13 14 18 26 ≥ 20 ≥ 28 ≥ 30 
Kvinneandel i undervisnings-, 
forsker- og formidlings-
stillinger (UFF) (%) 

32 32 30 30 28 ≥ 34 ≥ 34 ≥ 34 

Andel kvinner i dosent- og 
professorstillinger (%) (KD) 

16 16 18 17 20 ≥ 20 ≥ 22 ≥ 25 

Kvinneandel av totalt antall 
årsverk (UFF og t/a) (%) 

44 44 43 43 42 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45 
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Tabell: Andel kvinner av nyansatte i fagstaben 

  
Resultater Ambisjoner 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2023 
Stipendiat (%) 41 50 40 42 5 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Postdoktor (%) 66 44 29 13 25 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Førsteamanuensis (%) 0 40 25 38 43 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 
Professor (%) 
(inkluderer ikke opprykk) 

- - 100 100 - ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 

 

Budsjett 2019 
 

Høyskolens styre vedtok i møte 12.12.2018 budsjettet for 2019. Som foregående år har høyskolen et 
begrenset økonomisk handlingsrom. En stor andel av budsjettet benyttes til å dekke faste 
lønnsforpliktelser. Videre er store deler av driftsbudsjettet bundet opp i faste forpliktelser. 
Rehabiliteringsprosjektet tilsier også gjennomgående stor nøkternhet i ressursbruken. Det har vært 
gjort et grundig arbeid i enhetene for å omprioritere og redusere kostnader. Arbeidet med 
kostnadsreduserende tiltak vil fortsette.  
 
Det overordnede målet for budsjettarbeidet er å innrette budsjettet slik at høyskolen i størst mulig grad 
klarer å levere både på strategiske prioriteringer og driftsrelaterte utfordringer. Styret ga gode 
tilbakemeldinger på innretningen av budsjettet og fremlagte budsjettanbefalinger ble vedtatt.  
Nøktern budsjettering av kostnadene til løpende drift av Høyskolens basisaktiviteter har gitt et 
handlingsrom for strategiske prioriteringer på tilsammen drøye 22 millioner i 2019. 
 
De strategiske prioriteringene er relatert til målene i NHHs strategi, og da spesielt til de spesifiserte 
satsingsområdene. Omfanget av strategiske prioriteringer knyttet direkte til satsingsområdene kan 
oppsummeres som følger: 
- Faglig fornyelse og relevans 
- Fremragende læringsmiljø og pedagogikk 
- Forskning på toppnivå 
- Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid 
- Systematisk digitalisering 
 
NHH fikk over statsbudsjettet for 2019 en bevilgning på 479,4 mill. kr. Dette innebærer en økning i 
tildelt bevilgning på 18,9 mill. kr. i forhold til 2018. Budsjettet ble styrket med kr. 2,1 mill. kr. som 
følge av videreføring av studieplasser opprettet i 2017 og 2018. NHH ble ikke bevilget midler til flere 
stipendiatstillinger. Videre ble det gitt 13,4 mill. kr. i pris- og lønnskompensasjon. Høyskolens 
budsjettramme ble redusert som konsekvens av tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. 
 
I forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet for 2018 i møte 7.2.19 ble 15,7 mill. kr. av 
ubrukte midler innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) overført til 2019. Videre ble det vedtatt 
budsjettjusteringer på 3,5 mill. kr. Med disse korrigeringene vedtok styret justert budsjett 2019. Innen 
BFV er justert budsjett 527,5 mill. kr. Inklusive bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) er 
justert budsjett 644 mill. kr.  
 
Saldering av regnskapet og ovennevnte budsjettjusteringer medførte at midler knyttet til overskudd fra 
NHHE som var avsatt på konto for avregning mot KD, samt sentral VK ikke ble benyttet. Deler av den 
tildelte bevilgningen mottatt fra KD ble ikke benyttet. 



4/19 Årsrapport for NHH 2018-2019 - 18/03177-4 Årsrapport for NHH 2018-2019 : Årsrapport for NHH 2018-2019_Til KD

98 

Styrets samlede disponible reserver ved inngangen til 2019 etter at justert budsjett er vedtatt er 63,9
mill. kr. fordelt på sentral virksomhetskapital (VK) 27 mill. kr, overskuddsmidler fra NHHE 12,7 mill.
kr. og ubrukt bevilgning KD 24,2 mill. kr.  

Enhetenes samlede disponible reserver ved inngangen til 2019 er 31,2 mill. kr. fordelt på VK 23,1 
mill. kr. og overskuddsmidler fra NHHE 8,1 mill. kr. 

NHHE budsjetterer med et overskudd på 13 mill. kr. i 2019. Gitt en normal overskuddsfordeling vil fri
VK styrkes med 6 mill. kr.  

Lønnsbudsjett knyttet til fagstab i 2019 er på 174 årsverk. Videre er det satt av midler til fire årsverk
knyttet til satsingsområdet spissing av forskning. Det er satt av midler til 70 stipendiatårsverk. 
Administrativ bemanning ved instituttene er 20,6 årsverk. Administrativ bemanning sentralt er 106,7
årsverk. Det er satt av 6 mill. kr. til lønnsjusteringer. Vedtatt budsjett finansierer 375,3 årsverk. 
Inklusive lønnsjusteringer, felles lønn og forventet underforbruk er det avsatt 328, 8 mill. kr. til 
fastlønnsbudsjett innen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV). 

Eksklusive investeringer og prosjektrettede tiltak er det avsatt 175,8 mill. kr. til driftsbudsjett (BFV).

Det er avsatt 6,9 mill. kr. til investeringer (BFV).

Det er avsatt 15,9 mill. kr. til prosjektrettede tiltak (BFV).

Det er utarbeidet egne interne tildelingsbrev som er sendt alle institutter og administrative enheter ved
høyskolen. Budsjettrundskriv og departementets bevilgningsbrev er likeledes sendt alle institutter og 
administrative enheter.

Oversikten under viser omfanget av all aktivitet ved NHH i 2019 og hvordan den finansieres av ulike
finansieringskilder. 

Tall i 1.000 kr.

Bevilgningsfinansiert 
virksomhet (BFV)

Bidrags- og
oppdragsfinansiert 
virksomhet (BOA)

NHH totalt

- Bevilgning fra KD 479 409 479 409
- Ubrukt bevilgning fra KD 28 739 28 739
- Tilleggsbevilgning KD 16 085 16 085
- Inntekt 132 992 132 992
- Dekningsbidrag NHHE 1 200 -1 200 0
- Dekningsbidrag øvrig BOA 2 046 -2 046 0
Sum Dekningsside 527 479 129 746 657 225

- Fastlønn 328 823 84 758 413 581
- Driftskostnader 175 812 52 626 228 438
- Investeringer 6 903 0 6 903
- Prosjektrettede tiltak 15 941 0 15 941
- Ekstern overskuddsdeling 2 000 2 000
- Netto tilført fra BVF -22 801 -22 801 
Sum drift 198 656 31 825 230 481
Sum Kostnadsside 527 479 116 583 644 062

Årets overskudd 0 13 163 13 163
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Større byggeprosjekter 
 

Kunnskapsdepartementet ønsker bedre oversikt over planlagte, større byggeprosjekter. Dette gjelder 
både byggeprosjekter institusjonene fremmer som satsingsforslag, og byggeprosjekter som er forutsatt 
dekket innenfor institusjonens nåværende bevilgning, slik som for eksempel Statsbyggs 
kurantprosjekter eller andre leieprosjekter. Rehabiliteringsprosjektet har i tidligere årsrapporter blitt 
omtalt i dette avsnittet. Nå er prosjektet en realitet og det er inngått avtale mellom Statsbygg og NHH. 
Det vises også til omtale (under avsnittet om midler til oppgradering av bygg ved selvforvaltende 
institusjoner) av de 30 mill. kr. NHH mottok som supplerende bevilgning over statsbudsjettet i 
forbindelse med rehabiliteringsprosjektet. 
 
NHH har ikke andre større byggeprosjekter under planlegging. 
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Kap. VI. Årsregnskap 2018

Styret godkjente årsregnskap med noter og ledelseskommentarer 2018 for NHH på sitt møte 7. februar
2019. Regnskapet er utformet i henhold til krav fastsatt i økonomiregelverket, rundskriv R-115 fra 
Finansdepartementet og de krav Kunnskapsdepartementet har fastsatt. 

Årsregnskapet er signert av styrets medlemmer.
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Vedtak ‐ Publikasjonsbonus FT listen

Bakgrunn 

Ordningene for publikasjonsbonus i regi av NHH sentralt har i 2018 vært diskutert i både

Instituttlederforum og i Utvalget for forskning, formidling og forskerutdanning.

NHH sin strategi gir tydelige føringer for ambisjonene med hensyn til publiseringsaktivitet. En

åpenbar føring er ambisjonen om å publisere forskning i tidsskrifter som utgjør det internasjonale

toppnivået. Ett av satsingsområdene i NHHs strategi 2018‐2021 er «forskning på toppnivå» med vekt

på at «NHH skal øke antall forskningsgrupper som jevnlig publiserer på toppnivå innenfor tema som

er sentrale for en internasjonal handelshøyskole», og at «NHH skal øke antall publikasjoner på 

internasjonalt toppnivå».  

En annen føring i NHHs strategi 2018‐2021 er at «NHH skal øke vektleggingen av internasjonale

akkrediteringer og plassering på internasjonale rankinger». Siden Financial Times (FT) rankingen er 

den klart viktigste rankingen for internasjonalt orienterte handelshøyskoler, peker dette på en 

ambisjon om å publisere i tidsskrifter som er på FT sin liste for å oppnå uttelling.

Dagens ordning for publikasjonsbonus i regi av NHH sentralt er godt etablert (se

https://www.nhh.no/en/paraplyen/work‐support/research‐support/publication‐bonus/). Ordningen

incentiverer både det som er definert som topp‐publikasjoner på NHHs bonusliste, og publikasjoner

på FT listen. Det er et relativt stort overlapp mellom listene, og i perioden 2013‐2018 var om lag

halvparten av artiklene som mottok bonus, på begge listene. Bonusene har frem til nå vært som 

følger:

 NHHs bonusliste for «topp publikasjoner»: 80 000 kroner

 FT‐listen: 20 000 kroner

 Både FT‐listen og NHHs bonusliste: 100 000 kroner

Dagens liste over tidsskrifter som inngår på NHHs bonusliste for topp‐publikasjoner, er vedtatt å

gjelde ut 2019. I arbeidet med å revidere denne listen legges det til grunn at en skal basere seg på 

objektive, eksternt gitte kriterier. Det må også vurderes hvordan utfallet av de pågående prosessene

knyttet til Plan S og «Open Access» skal få betydning. 

Med hensyn til incentivering av publikasjoner på FT‐listen, tilsier den nye NHH‐strategiens eksplisitte 

påpeking av at internasjonale rankinger skal tillegges økt vekt, at bonussatsene oppjusteres.  

Publikasjoner på FT‐listen («FT Research») er den tyngste enkeltfaktoren NHH kan påvirke for EMBA

rangeringen, og den har også stor betydning for den totale «business school» rangeringen. 

Vedtak 

Med virkning fra 01.01.2019 dobles bonussatsen for publikasjoner på FT listen fra 20 000 kroner til

40 000 kroner.  

Inntil arbeidet med revisjon av NHHs bonusliste for topp publikasjoner er ferdigstilt, endres ikke 

bonussatsen for denne listen eller praksisen med å honorere publikasjoner i tidsskrifter som er på

begge listene med summen av de to bonusbeløpene. Bonusene fra 01.01.2019 vil således være: 

 NHHs bonusliste for «topp publikasjoner»: 80 000 kroner
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 FT‐listen: 40 000 kroner

 Både FT‐listen og NHHs bonusliste: 120 000 kroner

Øvrige bestemmelser knyttet til bonus‐opplegget videreføres.

NHH, 15.02.2019

Øystein Thøgersen Kenneth Fjell 

Rektor  Prorektor Forskning 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 
på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 
innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 
svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 
Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no

Orienteringssak 6/19 - 1
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 
Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Øystein Thøgersen

Norges Handelshøyskole

Oystein.Thogersen@nhh.no

Godkjenner

✘

Vitenskapelig høyskole
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 
kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 
sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 
men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 
Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 
opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 
Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 
artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 
en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 
beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Veilederen viser til planer om å arbeide med DOAJ og OpenDOAR for å skape mekanismer for å 
identifisere om journaler, plattform og arkiver tilfredsstiller cOAlitionS kravene. Hvorvidt PlanS vil 
lykkes med å oppnå Open Access, samtidig som kvalitetssikring og rettighetsaspekter ivaretas, 
avhenger av utformingen av mekanismer og overgangsordninger. Dette er ikke tilstrekkelig 
klargjort, og PlanS bør ikke iverksettes før dette er grundig utredet.  
 
Veilederen er bl.a. uklar mht. lisenser for gjenbruk og konsekvenser av lisensene for publisering; 
unntak og bruk av alternative lisenser må klargjøres og utredes før PlanS iverksettes. Mekanismene 
må sikre at flest mulig relevante tidsskrifter blir PlanS-kompatible. Disse punktene, samt en uklar 
tidshorisont, skaper stor usikkerhet om fremtidige gyldige publiseringskanaler og betingelser.  
 
Veilederen bærer preg av å være en «road map» for innføring av PlanS og ikke en konkret veileder 
for praktisk gjennomføring. Slik skaper veilederen usikkerhet om fremtidig kvalitetssikring av 
forskning, rettighetsaspekter og publiseringskostnader. NHH anbefaler at en klar og tydelig veileder 
utarbeides, basert på en grundig vurdering av disse punktene. Dette må gjøres før PlanS iverksettes, 
med tilstrekkelig tid for institusjoner og forskere til å tilpasse seg nye retningslinjer. 
Forskningsrådets fortolkning og praksis må også være i samsvar med tilsvarende regler i EU. 



4 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

Veilederens beskrivelse av virkemidler for å oppnå Open Access skaper stor bekymring mht. 
implikasjoner for Norges posisjon innen internasjonal forskning og samarbeid, samt 
kvalitetssikring av forskning i en overgangsperiode.  
 
Gjennomføring av PlanS iht. veilederen: 
 
- kan føre til innskrenking av samarbeid med ledende internasjonale forskere og internasjonalt 
samarbeid ved at norske forskere blir underlagt restriksjoner som ikke deles av det store 
internasjonale flertallet av forskere. Internasjonal forskning og publiseringsaktivitet betinger 
felles kompatible regler for publisering.   
 
- kan vanskeliggjøre norsk publisering i internasjonalt anerkjente/høyt rangerte internasjonale 
publiseringskanaler, noe som minsker norsk synlighet i ledende internasjonale forskningsmiljøer 
og svekker muligheten for rekruttering og en internasjonal forskningskarriere. 
 
- gjør det utfordrende å arbeide strategisk med høy forskningskvalitet på institusjonsnivå, både 
grunnet usikkerhet mht. fremtidige kvalitetssystemer og publiseringskanaler, og grunnet 
usikkerhet mht. KDs insentivsystemer for publisering / måling av forskningskvalitet.  
  
- innebærer en betydelig omstilling for økonomifaget. Det er stor bekymring for om PlanS med 
gjeldende tidsplan og svake/uklare overgangsordninger vil ødelegge for dagens grundige 
kvalitetssikringssystem bygd opp over flere tiår. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NHH mener at veilederen bruker noe ensidige virkemidler for å nå målet om åpen tilgang til 
forskning, og er samtidig svært uklar på overgangsproblemer. Dette vil potensielt ha svært 
uheldige konsekvenser (se punkt A2). Det anbefales at et bredere og mer helhetlig sett av 
virkemidler må vurderes: 
 
NHH anbefaler at OA-alternativet blir mindre restriktivt, f.eks. med en tillatt embargotid på 3-6 
måneder, og lemping av de mest restriktive kravene i lisensene.  
 
Åpen tilgang til forskning kan alternativt løses ved å samarbeide med andre land om å forhandle 
frem gode betingelser for fri lesetilgang til offentlig betalt forskning.  
 
NHH mener at virkemidler for å stimulere fremveksten av nye aktører i markedet (nye journaler 
og plattformer) vil være svært viktig for å oppnå åpen tilgang til forskning og minske 
markedsmakt.  
 
NHH mener at veilederen legger for liten vekt på virkemidler knyttet til åpne arkiver. Det bør 
også revurderes om en bør åpne for hybrid-modeller på en mer permanent basis. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 
cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 
grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 
en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 
tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 
forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Punktet om publiseringskostnader gir uklare implikasjoner om faktiske konsekvenser for 
institusjonene, både mht. kostnader ved publisering og implikasjoner for eventuelle 
abonnementskostnader. Målet om å begrense APC er viktig, men uklart formulert. Det synes også 
vanskelig å sette et maksimumsnivå på APC som skal gjelde for alle tidsskriftformater og 
fagtradisjoner. Det er også uklarheter mht. finansieringsordninger for publikasjonskostnader. Det 
synes prematurt å iverksette PlanS uten at kostnader og betalingsrater er avklart.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 
1500 tegn inkl mellomrom)

Gitt den informasjon som foreligger, er det svært vanskelig for NHH å vurdere økonomiske 
konsekvenser av implementeringen av PlanS. Dette gjelder både artikkelkostnader ved 
vurdering/publisering (APC) og eventuelle fremtidige abonnementsutgifter. Slik vi ser det, er 
ikke disse forholdene avklart. Dessuten fordrer APC-modellen en avklaring av hvem som skal 
finansiere  APC-kostnader, og hvordan slike ordninger og fond skal operere. Det er også en 
fare for at APC-modellen vil virke diskrimerende overfor forskere med liten tilgang til 
publikasjonsstøtte, og dermed redusere deres mulighet for å publisere. 
 
NHH vil påpeke faren for at incentivene ved APC-modellen vil kunne fremme kvantitet fremfor 
kvalitet hos forlagene. Det er også en fare for at det vil ta tid før nye kvalitetssystemer vokser 
frem. Disse aspektene innebærer også at det potensielt kan bli betydelige kostnader for 
forskeren å finne frem til høykvalitetsforskning.   
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Norge er sterkt avhengig av internasjonalt samarbeid for både å gjennomføre og få 
synliggjort vår forskning. Som et lite land, vil det kunne ha svært alvorlige konsekvenser for 
Norges forskning, dersom implementeringen av PlanS vil medføre mindre synliggjøring og 
mindre internasjonalt samarbeid. Endringer må gjøres i takt med det internasjonale 
forskningsmiljøet, først og fremst EU og USA. PlanS initieres av cOAlition S, som anses å være 
for liten i internasjonal sammenheng. Norge må arbeide for en bredest mulig koalisjon. 
 
Så lenge majoriteten av internasjonal forskning ikke følger PlanS, bør det vurderes om 
alternative varianter for OA kan medføre færre problemer for Norge i en internasjonal 
sammenheng. Det bør også vurderes om cOAlitionS kan stille midler til rådighet for å kjøpe 
ut veletablerte kvalitetskanaler for å oppnå ønsket nivå av Open Access. 
 
Et mulig virkemiddel fra forskningsinstitusjonene er å bruke «markedsmakten» som 
tilbydere av nærmest gratis fagfellevurderinger til å presse frem åpen tilgang og redusere 
publiseringskostnadene. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 
quality Open Access journals and platforms) 

cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 
plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 
artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 
åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En gjennomgang av de mest brukte internasjonalt anerkjente publiseringskanaler innenfor våre 
fagfelt, indikerer at implementeringen av PlanS på kort sikt kan skape store problemer grunnet 
fravær av relevante internasjonalt anerkjente og synlige OA-publiseringskanaler. Carling et al. 
2018 «Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater» tilsier at det samme er tilfelle i svært 
mange fagfelt.  
 
Arbeidet med å identifisere områder med behov for OA-tidsskrift, -plattformer eller 
-infrastrukturer, bør gjøres snarest for å redusere dette problemet. Videre bør en, forut for 
iverksetting av PlanS, ha kommet langt i konkretisering og implementering av virkemidler. 
Virkemidlene må bidra til å sikre etablering av tidsskrift, plattformer og infrastrukturer som har 
bred internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Det er vesentlig at disse utfordringene 
håndteres internasjonalt, med bred europeisk samordning.  
 
Virkemidler bør omfatte både incentiver til endring av eksisterende publiseringskanaler, og 
incentiver som stimulerer fremveksten av nye kvalitetssikrede publiseringskanaler. I tillegg kan en 
tenke seg en modell der en gjennom bredt internasjonalt samarbeid går sammen for å kjøpe ut 
gode tidsskrift og gjør disse om til OA-tidsskrifter. Eier- og styringsstruktur for slike frikjøpte 
tidsskrifter må i så fall også avklares. Veilederen klargjør i liten grad hva som vil skje på denne 
fronten. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

Innenfor økonomifaget innebærer veilederen en stor usikkerhet mht. mulige 
publiseringskanaler. Det er per i dag nær fullstendig fravær av relevante internasjonalt 
anerkjente OA-publiseringskanaler. Publisering i de få OA-tidsskrifter som eksisterer, 
tilfredsstiller i liten grad de høye krav NHH setter til kvalitetssikring og synlighet av forskningen, 
som er i samsvar med internasjonale normer. Selv om PlanS har en intensjon om å støtte 
etablering av tidsskrifter, plattformer og infrastrukturer – så er dette i liten grad konkretisert, og 
inngir ikke tillit til at det innen rimelig tid faktisk vil eksistere relevante kvalitetssikrede kanaler 
for publisering.  
 
Dette innebærer konsekvenser for internasjonalt samarbeid, svekket internasjonal synlighet av 
norsk forskning av høy kvalitet, svekkede muligheter for internasjonale forskingskarrierer, 
utfordringer med rekruttering, utfordringer med strategisk arbeid for forskning på topp nivå, og 
en usikkerhet og uro om det nye publiseringslandskapet vil bidra med en tilstrekkelig 
kvalitetssikring og synliggjøring av høykvalitetsforskning. Implementeringen av PlanS medfører 
også en usikkerhet mht. økonomiske konsekvenser for institusjonen.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Valg av virkemidler og utforming av overgangsordninger må baseres på en helhetlig utredning 
av virkemidlene. Spesielt må en vurdere konsekvenser for: forskningskvalitet, internasjonalt 
samarbeid, karrieremuligheter, rekruttering, økonomi, særtrekk innen ulike fag, og ikke minst 
samspillet med resten av verden som ikke innfører slike tiltak. Tiltak som implementeres i Norge 
må også være i samsvar med andre PlanS-finansiører. En ikke-uttømmmende liste av alternative 
virkemidler er: 
 
- mindre restriktivt OA-alternativ, f.eks. med tillatt embargotid, og romsligere lisenskrav 
- internasjonalt samarbeid om å forhandle frem gode betingelser for fri lesetilgang til offentlig 
betalt forskning 
- virkemidler for å stimulere fremveksten av nye aktører i markedet (nye journaler og 
plattformer) for å sikre nye aktører og mindre markedsmakt 
- økt vekt på bruk av åpne arkiver, f.eks. utvikling og finansiering av et felles høykvalitets- og 
PlanS-kompatibelt deponeringsarkiv 
- revurdering av bruken av hybrid-modeller og åpne for disse på en mer permanent basis 
- internasjonal samordning og samarbeid om oppkjøp av utvalgte tidsskrifter for OA 
 
For alle virkemidler, også de som allerede er foreslått i PlanS, foreligger en stor utfordring å 
utrede og utforme overgangsordninger. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det gjenstår svært mye arbeid både i Norge, og internasjonalt for å sikre en gjennomføring av 
PlanS som i tillegg til Open Access, også ivaretar insentiver for kvalitet i forskning og internasjonalt 
samarbeid. Det foreligger ikke tilstrekkelige utredninger som overbeviser om at de foreliggende 
virkemidler vil ivareta denne helheten. PlanS bør ikke iverksettes før dette er grundigere vurdert 
og det foreligger en konkret plan for overgangsfasen. Av disse to alternativene, er alternativet der 
PlanS gjelder for nye utlysninger fra og med 1/1 2020 det beste, selv om også dette synes å 
representere et scenario der full-skala implementering skjer i det tidligste laget. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 
hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 
deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En evaluering av effekten av PlanS er nødvendig, men en evaluering først i 2023 er for sent. 
Implementering av PlanS må baseres på en fullstendig konsekvensutredning før implementering, 
samt en kontinuerlig overvåking de første årene. Evalueringen bør omfatte nasjonale og 
internasjonale forhold, samt utfallet for ulike fagområder. 
 
Evalueringene bør ikke begrense seg til evaluering av overgangsavtaler, arkivpublisering og graden 
av full og umiddelbar åpen tilgang. Evalueringene bør også omfatte flere forhold, bl.a.: - virkning på 
internasjonalt forskningssamarbeid under scenarier med ulike regler for publisering; - virkning på 
norsk søknadsaktivitet i Forskningsrådet og EU; - hvorvidt norske søkere når opp i konkurranse med 
andre som kan vise til publisering i prestisjefylte tidsskrifter; - i hvilken grad PlanS påvirker 
ambisjoner og motivasjoner for forskere og forskningskarriere; - implikasjoner for rekruttering; - 
økonomiske effekter av PlanS; - virkning på kvaliteten på norsk forskning, etc. Oppsummert bør 
evalueringene se på virkningen av PlanS i et helhetsperspektiv. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 
beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 
S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 
åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 
del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

PlanS setter spesifikke krav til lisenser for publikasjonene, med Creative Commons Attribution 
(CC BY) 4.0 license som default, men også aksept av CC BY-SA 4.0 license samt «publishing in the 
public domain» (CC0). Veileder går i liten grad i detalj på hva disse lisensene innebærer. Det er en 
fare for at kravene er for restriktive i en overgangsfase.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederens mange og detaljerte krav gjør det krevende for godt etablerte velrenommerte 
tidsskrift og plattformer å bli PlanS-kompatible. Svært mange eksisterende OA-tidsskrifter 
tilfredsstiller ikke disse kravene i dag (se Frantsvåg & Strømme 2019 «Few open access 
journals are Plan S compliant»). For å sikre en god overgang, og bevare det beste ved 
eksisterende publiseringskanaler, anbefales det at Forskningsrådet arbeider for en så romslig 
tolkning som mulig av regler og krav, samt romsligere tidsrammer for å oppfylle kravene., og 
at kravene knyttes mot kvalitetskrav på det vitenskapelige innholdet. Veilederen bør også 
klargjøre hvordan akkrediteringen av hvilke kanaler som tilfredsstiller PlanS tenkes 
gjennomført. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 
Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Muligheten for deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver anses som et viktig 
aspekt av PlanS. I en startfase vil svært detaljerte og kostnadskrevende krav kunne redusere 
sannsynligheten for at det vokser frem et godt og tilstrekkelig utvalg av slike arkiv, og således 
påvirke bærekraften av dette alternativet på sikt. Dersom noen av kravene lempes, vil det øke 
muligheten for å etablere arkivløsninger som er kompatible med Plan S.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De spesifikke kravene for tidsskrift/forlag og den korte tidsfristen svekker mulighetene for at 
tidsskriftene slutter seg til og endrer sin forretningsmodell, og skaper utfordringer for 
forskere og institusjoner. Overgangsordninger blir viktige i flere år fremover for fortsatt å 
kunne publisere i fremragende publikasjonskanaler, og å gi rom for omstilling av 
publiseringspraksisen. Det henstilles til en nærmere gjennomgang av overgangsordningene.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 
inkl mellomrom) 

NHH støtter opp om visjonen om fremtidig OA til forskningsresultater. PlanS sin visjon inneholder 
her flere gode karakteristika ved et fremtidig system.  
 
Kommentarene i dette innspillet refererer seg til veilederen, og således skissert implementering 
og veien frem til denne visjonen. Problemer er knyttet til blant annet valg og utforming av 
mekanismer, samt mangel på overgangsordninger. Det synes også være svært usikkert om en vil 
oppnå visjonen om OA dersom tiltakene kun implementeres i en liten del av «markedet».  
 
Slik er det store problemet ikke PlanS sin visjon, men implementeringen skissert i veilederen. Det 
er en fare for at iverksettingen av veilederens tiltak vil føre til at den norske forskningsverden 
havner i et «second-best» scenario, eller enda verre, et «worst-case» scenario. Gode 
konsekvensutredninger av alternative tiltak kan bidra til en bedre vei fremover. 



Innspill til Forskningsrådets strategi for åpen forskning

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Forskningsrådets strategi for åpen forskning.
Innspillsrunden begynner uke 44 og varer til 1. februar 2019.

Les mer om de tre innspillsdokumentene på Forskningsrådets sider. Din institusjon eller virksomhet
kan delta i innspillsrunden.  Ved store institusjoner og virksomheter, kan underliggende enheter
(som for eksempel fakulteter og avdelinger) sende separate innspill. Dere velger selv om dere
ønsker å gi innspill til ett eller flere tema.

Innspill sendes som vedlegg til e-post: openscience@forskningsradet.no

Ethvert innspill som mottas innen 1. februar 2019, regnes som saksdokument i strategiprosessen
og publiseres offentlig på Forskningsrådets nettsider.

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Prosessen er offentlig. Anonyme innspill
blir ikke behandlet eller lagt på nett. Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.

Generelle spørsmål kan rettes til: openscience@forskningsradet.no

Innspillskjemaet følger denne disposisjonen:

1. Dagens situasjon:
Beskriv kort styrker og svakheter i dagens system med vekt på eksisterende rammevilkår,
praksis og kultur.

2. Vurderinger:
Svar på de spørsmålene i innspillsdokumentene som er mest relevante for ditt område.

3. Målsettinger:
Hva bør være mål og ambisjonsnivå det er ønskelig å oppnå innenfor ditt område.

4. Anbefalinger og tiltak:
Hva er de mest relevante anbefalingene og tiltakene som bø r fremheves innenfor ditt
område?

5. Eventuelle andre vurderinger og kommentarer.

Orienteringssak 6/19 - 2



Informasjon om avsenderen
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Underliggende enhet

Informasjon om hvilket tema det svares på i dette innspillsdokumentet (må besvares):
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1. Dagens situasjon (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
Beskriv kort styrker og svakheter i dagens system med vekt på eksisterende rammevilkår,
praksis og kultur.
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Ad replikasjon, preregistrering og tilgang til data for gjenbruk: Viktige prosesser er allerede satt i 
gang. Det er viktig å bygge videre på disse og nyttegjøre seg erfaringer. Eksempler er: 
 
• Tidsskrift-initierte krav: Innen økonomifagene er flere prosesser godt i gang. De beste 
tidsskriftene (eks. American Economic Review, Economic Journal, Journal of the European 
Economic Association) har initiert prosjekt der tilrettelegging for replikasjon er en forutsetning for 
publisering. Forskeren må sende inn data og kode som legges ut åpent, og tidsskriftet kan også selv 
ha folk ansatt til etterprøving av resultater. 
 
• System for lagring av data for gjenbruk av data i regi av NSD: NSD lagrer og dokumenter data 
samlet inn i Norge for samfunnsvitenskapene (eks. Yrkeshistorieundersøkelsen, 
Levekårsundersøkelsen, Valgundersøkelser, eksperimentelle data). Dette er tilgjengelig for 
etterprøving og videreutvikling. Det finnes et tilsvarende system ved UiO (osf.io).  
 
 
Noen eksisterende systemer innebærer imidlertid uheldige hindringer:  
 
• Registerdata og SSB: i) Registerdata kan i Norge kun utleveres og lagres av SSB, etter godkjenning 
fra dataansvarlig (jf. Statistikkloven og andre reguleringer). Et gitt uttrekk av registerdata kan ikke 
således ikke gjøres tilgjengelig for andre forskere, og hindrer dermed replikasjon og muligheten til å 
tilfredsstille de høye krav til kvalitet som settes i ulike publiseringskanaler. ii) Et ytterligere problem 
er at dersom en søker data for et utvalg variable, og kohorter, vil det være langt fra sikkert at en får 
samme utvalget hver gang. Dette skaper også problemer for replikasjon. 
 
• Replikasjonsproblemer ved microdata.no: Microdata.no har til hensikt å gjøre registerdata 
tilgjengelig for et større publikum. Dette oppnås ved at forskerne ikke lenger kan studere rådata på 
individnivå, noe som kontrolleres av SSB/NSD via selvutviklet programvare. Til innledende analyser 
av mer beskrivende art er dette konseptet nyttig. Seriøs forskning på registerdata kan av flere 
årsaker ikke bruke dette verktøyet - årsakene er velkjente og tidlig kommunisert til SSB og NSD. 
Med innebygget hindring i å studere individdata avskjæres forskerne fra å bruke de fremste 
statistiske analyseverktøyene, slik som Stata, R, Matlab osv. Eksempelvis kunne ingen av de høyt 
siterte artiklene fra Norge på registerdata de siste 10-15-årene blitt produsert ved bruk av denne 
databasen.  Nettopp tilgangen til en usedvanlig rik datamatrise, inkludert muligheten til å koble 
administrative registre med egne individdata, er det som har resultert i publikasjoner på toppnivå 
innenfor flere av samfunnsfagene i Norge.    



2.  Vurderinger (maks 6400 tegn inkl mellomrom fordeles på 2 sider):
Svar på de spørsmålene i innspillsdokumentene som er mest relevante for ditt område.
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Ad publiseringsfasen – kvalitetsvurderinger: 
 
• Fagfellens kvalifikasjoner: Basis for enhver kvalitetsvurdering er en gjennomlesning av 
publikasjonen av fagfeller. Kvalitetsvurderingssystemet må sikre kvaliteten på selve 
kvalitetsvurderingen – og således kvalifikasjonene til fagfellen som vurderer; kvalitetsvurderingen 
vil være bedre jo mer kvalifisert fagfellen er, og jo mer tid fagfellen kan bruke. Nåværende 
tidsskrifthierarki ivaretar dette aspektet, og må også ivaretas ved alternative metoder for 
kvalitetsvurdering. 
 
• Åpen fagfellevurdering: Åpen fagfellevurdering, der både navn på forfatter og evaluator er kjent, 
er en interessant ide. Hvorvidt dette vil fremme kvalitetsvurdering, krever imidlertid en grundig 
analyse på konsekvenser av å endre dagens systemer med «blindevaluering».  
 
• Andre mål: Andre nevnte mål som omfang av siteringer, antall lagringer og grunnlag for 
online-diskusjoner synes å ha betydelige svakheter. Et høyt score på disse faktorene kan både 
indikere kvalitet, så vel som mangel på kvalitet – antall siteringer kan f.eks. også være siteringer 
grunnet feil i artikkelen.  
 
 
Ad publiserings- og formidlingsfasen – åpen tilgang: Her vises til innspill fra NHH til veilederen for 
Plan S. Argumentene gjentas ikke her. 
 
Ad incentivvirkninger av data- og metodedeling: Krav til deling av data og metoder skal fremme 
åpen tilgang til disse. Det er en fare for at kravene kan ha utilsiktede incentivvirkninger og påvirke 
både mengde, form og kvalitet på datainnsamling og metodeutvikling. Her må kravene bl.a. sikre 
at forskere som gjør grunnarbeidet får uttelling for sin innsats. Analyse av førstehånds- og 
annenhåndsvirkninger av kravene må legges til grunn for utforming av virkemidler. 
 
Ad finansiering av kostnader ved åpen forskning: Åpen forskning har i stor grad elementer av å 
være et «kollektivt gode», finansieringen av slike goder er godt dekket i økonomisk faglitteratur. Et 
problem ved å legge for store kostnader på tilbyderen/produsenten av det kollektive godet, i dette 
tilfellet kostnader ved å gjøre forskningen åpen, er at tilbudet blir lavere enn det som er optimalt 
for samfunnet. Finansieringsmekanismer må ivareta dette aspektet i alle faser av prosjektet, med 
alt fra datarøktere til kostnader ved åpen publisering. Ved offentlig prosjektfinansiert forskning, 
bør prosjektbevilgningen dekke disse kostnadene.  



Forts. fra forrige side.

5



3. Målsettinger (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
Hva bør være mål og ambisjonsnivå det er ønskelig å oppnå innenfor ditt område?
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4. Anbefalinger og tiltak (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
Hva er de mest relevante anbefalingene og tiltakene som bør fremheves innenfor ditt
område?
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Et gjennomgående budskap er at grundig analyse av incentivvirkninger av alle virkemidler er 
nødvendig for å unngå utilsiktede effekter: Åpen forskning handler om å gjøre forskningsresultater 
(publikasjoner, data, metoder, verktøy) tilgjengelig gjennom hele forskningsprosessen. Viktige mål er å 
bedre tilrettelegge for etterprøving og replikasjon av forskning, samt gjenbruk og videreutvikling av 
forskningen. Åpen forskning vil potensielt bidra til at kvalitet, relevans og nytte av forskningen øker. 
Hvorvidt man når dette målet avhenger av hvordan virkemidler og krav utformes. En grundig analyse 
er påkrevet for alle nye virkemidler. Dette gjelder alle områder som er berørt, både i vårt innspill, og 
temaer tatt opp i underlagsdokumentene til forskningsrådet.  
 
Det er ikke rom for spesifikke innspill til alle områder innen åpen forskning. Med hensyn til Veilederen 
Plan S, der virkemidlene allerede er skissert, viser vi til innspillet fra NHH gitt separat – innspillet legger 
vekt på at flere av de foreslåtte virkemidlene er uklart formulert, og kan virke mot sin hensikt.  
 
Avslutningsvis vil vi imidlertid kort komme med et forslag til tiltak knyttet til opprettelsen av en 
nasjonal database for registerdata: Som argumentert for i punkt 1, vanskeliggjør dagens system 
replikasjon. Endrede løsninger for tilgang kan bedre dette. En løsning SSB kan ta i bruk, finnes i dag 
ved Danmarks Statistik, der hver forskningsgruppe har sine data på en server som Statistikk Danmark 
styrer loggen på. Dette fordrer at det etableres en nasjonal database for alle registerdata. Denne må 
ha med seg data tilbake i tid, slik at en sikrer at alle forskningsgrupper jobber på samme utvalg. Videre 
må SSB da gi helt anonymiserte data for replikasjon der bare den delen som er nødvendig for 
replikasjon av resultater for en artikkel blir gjort tilgjengelig på et separat område.  



5. Eventuelle andre vurderinger og kommentarer (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
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	Høringsuttalelse språkpolitikk NHH fra internasjonale i fagstaben
	Language poll-international bonus list
	Language poll- all internationals

	20/19 Utskilling av kvalitetsrapport for utdanning fra NHHs årsrapport
	21/19 Årsrapport for 2018 - Klagenemnda 
	Årsrapport 2018

	22/19 Videreføring av Peder Sather Center ved UC Berkeley
	Peder Sather fordeling budsjett 2020 - 2026
	Peder Sather Center Letter to Norwegian Advisory Board January 2019
	Peder Sather brochure april2018

	23/19 Eventuelt - møte 3/19

	Orienteringssaker
	4/19 Årsrapport for NHH 2018-2019
	Årsrapport for NHH 2018-2019_Til KD

	5/19 Vedtak om sterkere incentivering av publikasjoner på FT listen
	Vedtak_bonus_FT_publikasjoner

	6/19 Innspill Plan S og Åpen forskning
	Innspill Plan S fra NHH
	Innspill Åpen forskning NHH





