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Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Det er høsten 2018 og våren 2019 gjennomført en programevaluering av masterstudiet i
regnskap og revisjon (MRR).
Programevaluering utarbeides for alle gradsgivende studieprogram ved NHH minst hvert
femte år. Dette er en del av det systematiske kvalitetsarbeidet ved høyskolen, og har sitt
opphav i nasjonale krav til periodisk kontroll av studieprogrammene gjennom den så kalte
Studiekvalitetsforskrifta § 2-1 (2).
Ved NHH styres programevalueringer av dokumentet «Retningslinjer periodiske evalueringer
(programevalueringer)». Det er programleder som har ansvar for gjennomføring og
oppfølging av programevalueringene.
Formatet er relativt fritt, men det er fastsatt at de seks kvalitetsaspektene i kvalitetssystemet
skal vurderes. Disse er:
• Programdesign og –ledelse
• Inntakskvalitet
• Undervisning og vurdering
• Relevans
• Rammekvalitet
• Læringsutbytte
I tillegg skal evalueringen inneholde en vurdering av programmets læringsutbyttebeskrivelser
og hvordan studieplanen oppfyller dette.
Det følger også av den nasjonale forskriften at representanter fra næringsliv, studenter og
andre eksterne sakkyndige skal bidra i evalueringen. Hvordan dette gjøres avgjøres av
programleder.
Rapporten er behandlet i Utdanningsutvalget, og senere i rektoratet. Rapporten er vedlagt.
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På bakgrunn av funnene i programevalueringen er det utviklet en handlingsplan for MRR.
Denne er også behandlet i rektoratet og ligger vedlagt.
Rapporten har følgende struktur. I kapittel 2 redegjøres det for det store antallet kilder som
har bidratt inn i rapporten. Kapittel 3 presenterer viktige utviklingstrekk i rammebetingelsene
for MRR ved NHH. I kapittel 4 – 9 analyseres de seks kvalitetsaspektene. Rapporten avsluttes
med en oppsummering i kapittel 10.
Vedlegg
1: Programevaluering MRR 2019
2. Handlingsplan MRR (U.off. Offl. § 13, jfr. Fvl § 13.1, pkt 1)

2

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Vedlegg 1 - sak 35/19

Programevaluering
MASTERSTUDIET I REGNSKAP OG REVISJON
(MRR)

Rapport fra programleder
for MRR, mars 2019

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

INNHOLD
1.

INNLEDNING

6

2.

KILDER

7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Rådgivende organer................................................................................................. 7
Komite for evaluering av undervisnings- og vurderingsformer ................................. 7
Komite for evaluering av relevans og forskning ....................................................... 7
Studiebarometeret.................................................................................................... 8
Kandidatundersøkelsen ........................................................................................... 8
Arbeidsmarkedsundersøkelse.................................................................................. 8
Trivselsundersøkelser .............................................................................................. 8
Brigham Young University Academic Ranking of Universities ................................. 8

3.

RAMMEBETINGELSER

4.

LÆRINGSUTBYTTE
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

5.

10

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ................................ 11
4.1.1 Kunnskap.................................................................................................... 12
4.1.2 Ferdigheter ................................................................................................. 12
4.1.3 Generell kompetanse ................................................................................. 12
NHH strategi........................................................................................................... 13
4.2.1 Entreprenørskap ......................................................................................... 13
4.2.2 Bærekraft .................................................................................................... 13
Siviløkonomtittelen ................................................................................................. 14
4.3.1 Kunnskap.................................................................................................... 14
4.3.2 Ferdigheter ................................................................................................. 14
4.3.3 Generell kompetanse ................................................................................. 14
AoL ......................................................................................................................... 14
Oppsummering læringsutbytte ............................................................................... 15
4.5.1 Kunnskap.................................................................................................... 15
4.5.2 Ferdigheter ................................................................................................. 15
4.5.3 Generell kompetanse ................................................................................. 15

PROGRAMDESIGN OG –LEDELSE
5.1
5.2

9

16

Programledelse ...................................................................................................... 16
Programdesign ....................................................................................................... 17
5.2.1 Gjeldende utdanningskrav .......................................................................... 17
5.2.2 Gjeldende programdesign for MRR ved NHH ............................................ 18
5.2.3 Forslag til nye utdanningskrav .................................................................... 20
5.2.4 Tilbud om enkeltkurs .................................................................................. 21
5.2.5 Siviløkonomtittelen ..................................................................................... 21

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Innledning

5.3

6.

INNTAKSKVALITET
6.1
6.2

7.

7.3

8.2

26

Studiekvalitet - overordnet ..................................................................................... 26
Kurstilbud ............................................................................................................... 27
7.2.1 Læringsutbytte ............................................................................................ 27
7.2.2 Arbeidsomfang ........................................................................................... 28
7.2.3 Studentenes påvirkningsmulighet............................................................... 28
7.2.4 Kobling til forskning .................................................................................... 29
7.2.5 Internasjonalisering .................................................................................... 29
7.2.6 Studentutveksling ....................................................................................... 29
7.2.7 Åpne eller lukkede kurs .............................................................................. 30
Kursgjennomføring ................................................................................................. 30
7.3.1 Studentøvelser ........................................................................................... 31
7.3.2 Tradisjonelle forelesninger ......................................................................... 31
7.3.3 Filming av forelesninger ............................................................................. 31
7.3.4 Andre pedagogiske tiltak ............................................................................ 32
7.3.5 MRR Oslo ................................................................................................... 32
7.3.6 Obligatorisk oppmøte ................................................................................. 33
7.3.7 Kursgodkjenning ......................................................................................... 34
7.3.8 Forkunnskaper............................................................................................ 34
7.3.9 Masteroppgave ........................................................................................... 35
7.3.10 Tilbakemeldinger ........................................................................................ 35
7.3.11 Karakterer ................................................................................................... 36
7.3.12 Vurderingsformer ........................................................................................ 37
7.3.13 Sensur ........................................................................................................ 38

RELEVANS
8.1

23

Opptakskrav ........................................................................................................... 23
Mangfold ................................................................................................................ 24
6.2.1 Kvinneandel ................................................................................................ 24
6.2.2 Utdanningsbakgrunn .................................................................................. 25
6.2.3 Geografisk bakgrunn .................................................................................. 25

UNDERVISNING OG VURDERING
7.1
7.2

8.

5.2.6 Ønske om høstkurs .................................................................................... 21
Internasjonal kompetanse ...................................................................................... 22
5.3.1 Språk .......................................................................................................... 22

38

Bransjens vurdering av relevans ............................................................................ 38
8.1.1 Jobb og lønn ............................................................................................... 39
Studentenes vurdering av relevans........................................................................ 39
3

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Innledning

8.3
8.4
8.5
8.6
9.

Forelesernes bidrag til relevans ............................................................................. 40
Teknologiforståelse ................................................................................................ 40
Ny revisorlov .......................................................................................................... 41
Praksis ................................................................................................................... 41

RAMMEKVALITET
9.1
9.2
9.3

41

Fagmiljø ................................................................................................................. 41
Lokaler ................................................................................................................... 43
Studiemiljø ............................................................................................................. 43

10. OPPSUMMERING

45

11. VEDLEGG

46

11.1 Programevaluering MRR 2018: Mandat for delevaluering av undervisnings- og
vurderingsformer på MRR ...................................................................................... 46
11.2 Rapport om undervisnings- og vurderingsformer i MRR-programmet ................... 48
11.3 Instruks for Programleder for Master i Regnskap og Revisjon (MRR) ................... 52
11.4 Mandat for Rådgivende organ for MRR ved NHH .................................................. 53

4

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Innledning

OVERSIKT OVER FIGURER OG TABELLER
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Figur 4:
Figur 5
Figur 6
Figur 7
Figur 8
Figur 9
Figur 10
Figur 11

Kvalitetsaspektene. ................................................................................................ 6
Organisering av ledelsen av MRR ....................................................................... 16
Programdesign for MRR ved NHH. ..................................................................... 18
Studentenes evaluering ....................................................................................... 26
Arbeidsinnsats ..................................................................................................... 28
Utveksling. ........................................................................................................... 30
Arbeidsomfang utenfor studiet. ............................................................................ 32
Filming og obligatorisk oppmøte .......................................................................... 34
Tilbakemeldinger. ................................................................................................ 35
Relevans. ............................................................................................................. 40
Læringsmiljø. ....................................................................................................... 44

Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Tabell 6
Tabell 7
Tabell 8
Tabell 9
Tabell 10
Tabell 11
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 14
Tabell 15
Tabell 16
Tabell 17
Tabell 18
Tabell 19

Læringsutbytter for MRR ..................................................................................... 10
NKR læringsutbytte. ............................................................................................. 11
Innhold i ulike MRR-program ............................................................................... 18
Ulike programdesign ............................................................................................ 19
Forslag til nytt utdanningskrav. ............................................................................ 20
Antall søkere til MRR. .......................................................................................... 23
Antall studenter møtt til MRR-studiet. .................................................................. 23
Opptakskrav ......................................................................................................... 24
Kvinneandel ......................................................................................................... 24
Utdanningsbakgrunn. ........................................................................................... 25
Tilfredshet med studiet ........................................................................................ 26
Hva studentene savner. ....................................................................................... 27
Mapping av læringsutbytte ................................................................................... 27
Karakterer. ........................................................................................................... 36
Relevans. ............................................................................................................. 39
Andel ansatte ved NHH. ...................................................................................... 41
Professor- og førstekompetanse ......................................................................... 42
Antall forelesere og sensorer. .............................................................................. 42
Studentmiljø Oslo. ............................................................................................... 44

5

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Innledning

1. INNLEDNING
Programevalueringen av MRR følger NHHs «Retningslinjer periodiske evalueringer
(programevalueringer)» vedtatt 31. januar 2018. Programleder har ansvar for gjennomføringen og
oppfølgingen av programevalueringen. Evalueringsrapporten er offentlig. Det er også utarbeidet en
handlingsplan på bakgrunn av funnene i evalueringen. Handlingsplanen skal diskuteres i
Utdanningsutvalget og godkjennes av prorektor for utdanning. Denne handlingsplanen er ikke
offentlig.
Gradsgivende studieprogram ved NHH evalueres hvert 5. år. Programevalueringen er omfattende og
har innhentet data fra en rekke kilder, kapittel 2 redegjør for noen av de viktige kildene. En
programvalueringen er dyptgripende og velegnet til å gjøre kritiske gjennomganger av
programstrukturen i lys av samfunnsutvikling og strategiendringer. Rammebetingelsene for MRR ved
NHH har endret seg vesentlig siste årene, og kapittel 3 redegjør for utviklingstrekk som anses viktige
for den videre evalueringen. Deretter evalueres MRR ut fra de seks kvalitetsaspektene i NHHs
systematiske kvalitetsarbeidet, og kapittel 4-9 er organisert i samsvar med disse kvalitetsaspektene, se
Figur 1. Siden de fem første kvalitetsaspektene alle skal bidra til at studenten oppnår læringsutbyttet,
evaluerer vi først programmets læringsutbytte før vi evaluerer hvordan de andre kvalitetsaspektene
støtter opp under læringsutbyttene. Retningslinjer for programevalueringer krever også evaluering av
programmets arbeid med Assurance of Learning (AoL). Dette er beskrevet i kapitlet om
læringsutbytte.
Figur 1 Kvalitetsaspektene.

Figuren viser de seks kvalitetsaspektene i NHHs Systematisk kvalitetsarbeid ved NHH: Kvalitetssystem for utdanningen, sist
revidert av rektor 30.01.18.

NOKUT gjennomført i 2018 tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid ved NHH med følgende
konklusjon:
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Norges Handelshøyskole er tilfredsstillende: Alle kravene i
§ 4-1 er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og
videreutvikler utdanningskvaliteten.
Tilsynet omfattet også MRR.
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2. KILDER
Det er programleder som har ansvar for programevalueringen, og programleders egne erfaringer og
vurderinger er en viktig del av evalueringen. Programleder har i den sammenheng hatt samtaler med
blant annet kursansvarlige, ledelsen ved IRRR, andre programledere, studieadministrasjonen og
prorektor for utdanning.
Programleder har videre hentet inn synspunkter fra representanter fra næringslivet, studenter og
eksterne sakkyndige som er relevante for studietilbudet, disse er beskrevet i kapittel 2.1 - 2.3. Han har
også innhentet data fra periodiske undersøkelser som er utført av NHH eller andre, disse er beskrevet i
kapittel 2.4 - 2.8 nedenfor.

2.1 Rådgivende organer
MRR har etablert to rådgivende organer med eksterne medlemmer: Referansegruppen for MRR som
har eksterne medlemmer både fra studentene og næringslivet, og det Rådgivende organ for MRR som
har eksterne medlemmer fra de fem store revisjonsselskapene og Den norske Revisorforening. Disse to
rådene møtes minst en gang i semesteret og gir løpende innspill til programleder om kvaliteten på
MRR. I forbindelse med programevalueringen har begge organene blitt spesifikt bedt om å gi innspill
til evalueringen.

2.2 Komite for evaluering av undervisnings- og vurderingsformer
I forbindelse med programevalueringen bestemte programleder at det skulle nedsettes en komite
bestående av representanter for studentene. Representantene ble oppnevnt i samråd med Fagutvalget
NHHS og Seksjon for utdanningskvalitet. Noen av representantene hadde erfaring som MRRstudenter mens noen ikke hadde det. Komiteen ble bedt om å evaluere undervisnings- og
vurderingsformer på MRR, men mandatet ble formulert relativt vidt slik at komiteen kunne ta opp
forhold den anså relevante (Vedlegg 11.1). Komiteen avga høsten 2018 Rapport om undervisnings- og
vurderingsformer i MRR-programmet (Vedlegg 11.2).

2.3 Komite for evaluering av relevans og forskning
I forbindelse med programevalueringen bestemte programleder at det skulle nedsettes en komite
bestående av representanter for revisorbransjen og forskningsmiljøet innen revisjon. Komiteen fikk i
mandat å evaluere den faglige relevansen av MRR for revisoryrket og rollen til forskningsbasert
undervisning på MRR, men mandatet ble formulert vidt slik at komiteen kunne ta opp og prioritere
forhold den anså relevante. Medlemmer i komiteen måtte trekke seg fra komiteen, og komiteen leverte
ingen rapport. Det ble ikke opprettet ny komite til erstatning for komiteen som ikke fikk fullført
arbeidet sitt. Programleder har vurdert at det Rådgivende organ for MRR sitter på
førstehåndskunnskap om studiets relevans og dekker inn viktige deler av mandatet som ble gitt til den
eksterne komiteen. For forskning har vi innhentet rankingdata fra Brigham Young University, se
kapittel 2.8 nedenfor.
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2.4 Studiebarometeret
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet.
Undersøkelsen gjøres årlig og den sendes ut til bachelor- og masterstudenter i sitt andre år. For MRR
betyr det at undersøkelsen bare sendes til toårige studenter og undersøkelsen sendes i andre semester
hvor MRR-studentene normalt er på utveksling, tar valgfrie kurs eller skriver masteroppgave. I 2018
var det 27 studenter (svarprosent ca. 40 %) som svarte. Ingen ettårige studenter, som utgjør flertallet
av MRR-studentene, er invitert til å delta i undersøkelsen.

2.5 Kandidatundersøkelsen
Kandidatundersøkelsen Fra studier til jobb på Vestlandet går ut til kandidater som er uteksaminert fra
Universitet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og NHH. Undersøkelsen går ut til kandidatene rundt to
år etter avsluttende eksamen. Rapporten fra undersøkelsen har enkelte spesifikke kommentarer om
kandidater fra MRR. I rapporten for 2018 har 25 kandidater fra MRR og 220 kandidater fra MØA
deltatt.
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utarbeider også en
kandidatundersøkelse. Denne gjennomføres på nasjonalt nivå og sendes ut til kandidater 6 måneder
etter avsluttende eksamen. Denne undersøkelsen kommenterer enkelte forhold for NHH, men
kommenterer ikke spesifikt MRR ved NHH og er følgelig ikke brukt i programevalueringen.

2.6 Arbeidsmarkedsundersøkelse
Hvert år ber NHH studentene delta i en arbeidsmarkedsundersøkelse et halvt år etter at de ble
uteksaminert. I arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2018 og 2017 har henholdsvis 28 og 19 MRRstudenter svart.

2.7 Trivselsundersøkelser
Det gjennomføres jevnlig trivselsundersøkelser blant NHHs studenter. Tilfredshetsundersøkelsen blir
gjennomført av NHH, mens Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen) er et
samarbeid mellom landets studentsamskipnader. Undersøkelsene tar for seg helse og trivsel i bred
forstand, der psykososiale forhold er særlig vektlagt. Hver av undersøkelsene blir gjennomført ca.
hvert fjerde år slik at NHH får nye data ca hvert andre år. Ingen av undersøkelsen har rapporterer
spesifikt på MRR, og svarprosenten blant MRR har tidvis også vært lav. Det er følgelig ikke funn i
disse rapportene som blir spesifikt fulgt opp i denne programevalueringen.

2.8 Brigham Young University Academic Ranking of Universities
Brigham Young University (BYU) Academic Ranking of Universities er den ledende internasjonale
rangering av forskning. Vi har innhentet data for NHH for 2018, se kapittel 7.2.4 Kobling til forskning.
Data er hentet fra følgende side:
http://www.byuaccounting.net/rankings/univrank/rankings_per_univ.php?univid=375&univname=Nor
wegian School of Economics.
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3. RAMMEBETINGELSER
NHH og BI var lenge de eneste skolene i Norge som tilbydde MRR. De siste årene har også
Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, NTNU og Nord Universitet etablert MRR, og flere
høyskoler og universiteter er i ferd med å etablere MRR. Når også andre utdanningsinstitusjoner enn
NHH tilbyr MRR, vil en del kandidater søke til disse programmene fremfor NHHs program. Det er
flere grunner til dette: den geografiske beliggenheten veier tungt for en del kandidater og noen av de
andre MRR-programmene tilbyr muligheter som MRR ved NHH ennå ikke tilbyr, for eksempel
sidetittelen siviløkonomtittel og mulighet til å ta MRR-kurs som enkeltfag.
Etter gjeldende lovgivning må man ha MRR for å kvalifisere for tittelen statsautorisert revisor. MRR
ved NHH er i dag strukturert for å oppfylle utdanningskravene til denne tittelen. Det er nå foreslått en
ny revisorlov (se kapittel 5.2.3) som legger opp til at i tillegg til MRR så vil også MØA eller
tilsvarende utenlandsk mastergrader kunne tilfredsstille utdanningskravet til tittelen statsautorisert
revisor. Lovforslaget krever at man har 60 studiepoeng innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse
og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett på mastergradsnivå. Disse kursene kan tas som del av
mastergraden eller i tillegg. Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, forventer vi at etterspørselen etter
ettårig MRR vil bli redusert siden mange av de aktuelle kandidatene vil etterspørre de kursene de
mangler fremfor å etterspørre et ettårig fulltidsstudium. NHH må derfor vurdere å tilby enkeltkurs hvis
lovforslaget blir vedtatt. Denne programevalueringen drøfter ikke et opplegg med enkeltkurs, men
evaluerer MRR som et gradsgivende masterprogram.
Inntil forslag til ny revisorlov blir vedtatt og trår i kraft, vil MRR være del av utdanningskravet for
tittelen statsautorisert revisor. Hvis ny lov vedtas i samsvar med forslagene i NOU 2017:15, vil det
ikke lenger foreligge et absolutt lovmessig argument for å tilby MRR og det har blitt stilt spørsmål om
NHH bør innlemme dagens MRR som en profil i MØA. Innspill vi har fått fra revisjonsbransjen tyder
på noe ulike holdninger til dette spørsmålet. Noen er mest opptatt av at studentene får en mastergrad
med fornuftig innhold og at eventuelle mangler i forhold til utdanningskravet for tittelen statsautorisert
revisor enkelt kan fylles opp i ettertid med enkeltkurs, og de fremfører ikke noe sterkt ønske om at
MRR må bestå som eget masterprogram, mens andre har derimot fremført klart ønske om at MRR bør
bestå. Komiteen som avga Rapport om undervisnings- og vurderingsformer i MRR-programmet
uttrykte bekymring for en modell hvor MRR ble innlemmet i MØA. Denne arbeidsgruppen foreslo
bedre markedsføring for å få frem fordelene ved MRR.
MRR er en merkevare og et studieprogram som er godt innarbeidet og som står for kvalitetsutdanning
innen regnskap og revisjon. Det er vanlig at andre handelshøyskoler i Norge og utland har
masterprogram innen regnskap og revisjon. Mange av de norske MRR-programmene er nylig etablert
og det er sannsynlig at disse programmene da er ment å ha en lang levetid. Dersom NHH velger å
innlemme MRR i sitt MØA-program, risikerer vi å fjerne et programtilbud som mange andre norske
høyskoler og universitet tilbyr.
Dersom forslag til ny revisorlov blir vedtatt og reduserer behovet for ettårig MRR, vil det være
naturlig at MRR fokuserer mer på studentene som skal ta en toårig MRR. Per i dag er disse i
mindretall på MRR, og MRR må markedsføres bedre som et toårig masterprogram, spesielt overfor
NHHs egne BØA-studenter, og det må vurderes nye grep som øker studiets attraktivitet slik at flere
velger MRR. Et tilbud om MRR som også gir siviløkonomtittelen vil kunne øke attraktiviteten. Mange
studenter er usikre om de skal velge toårig MRR, og siviløkonomtittelen er en faktor som kan få
9
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avgjørende betydning for valget. Studentene har gjennom Referansegruppen for MRR gjentatte ganger
reist spørsmål om hvorfor MRR ikke kan tilby siviløkonomtittelen, særlig siden Universitetet i Agder
gjør det.
I en egen rapport til NHHs ledelse har vi anbefalt en omorganisering av toårig MRR som kan
kvalifiserer for siviløkonom og samtidig møte dagens utdanningskrav til statsautorisert revisor og
mulig nytt utdanningskrav i forslag til ny revisorlov, se kapittel 5.2.5. Denne programevalueringen tar
utgangspunkt i denne anbefalingen, men vurderingene i det følgende vil hovedsakelig også være
relevante om det blir vedtatt å videreføre MRR på annen måte.

4. LÆRINGSUTBYTTE
Læringsutbytte er de kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen studenten har tilegnet
seg etter endt studium. Dagens læringsutbytte for MRR fremgår av Tabell 1.
Tabell 1 Læringsutbytter for MRR

Kunnskap
K1 går ut med solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse i finansregnskap,
revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
K2 har inngående og oppdaterte kunnskaper om teorier og metoder, reguleringer og praktisk
profesjonsanvendelser innenfor det relevante fagfeltet til revisor
K3 har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen
står ovenfor
K4 har innsikt i transformasjonsprosessen til en digital revisjon og har kunnskap om relevante datakilder og
dataanalyser i en digital revisjon
Ferdigheter
S1 kan anvende kunnskapen til forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike
virksomheter
S2 kan anvende regnskapskonsepter og –prinsipper, samt regelverk på praktiske regnskapsproblemstillinger
S3 kan anvende den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å utøve godt profesjonelt revisorskjønn
S4 kan nytte et bredt sett av datakilder og gjennomføre avanserte dataanalyser for å fremskaffe tilstrekkelig
og hensiktsmessig revisjonsbevis i en digital revisjon
S5 er i stand til å verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og
gjeld
S6 har ferdighetene til å identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og
andre rettskilder innenfor det relevante fagfeltet til revisor
S7 kan anvende kunnskapen på nye områder og er i stand til selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap
gjennom yrkeskarrieren
Generell kompetanse
G1 kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor, inkludert
med ledelsen i virksomheten som revideres
G2 har evnen til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske revisorrelevante problemstillinger og er i
stand til å integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsingen
G3 har opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til profesjonsetiske
problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
G4 har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst
G5 kan bidra i innovasjonsprosesser i profesjonen
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Tabellen viser dagens læringsutbytter for MRR slik de fremgår av studieplanen for 2018. Disse læringsutbyttene viser hva
kandidaten skal ha av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse ved endt studium.

Læringsutbytte for MRR må beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring (STF §2-2 (1)).1 Dette drøftes i kapittel 4.1.
NHHs strategi omfatter konkrete krav til læringsutbytte. I kapittel 4.2 går vi gjennom disse og legger
særlig vekt på de læringsutbyttene som går utover kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring.
Programleder for MRR foreslår at MRR omorganiseres slik at studieprogrammet oppfyller vilkårene
for sidetittelen siviløkonom. Universitets- og høgskolerådet har utarbeidet vilkår for bruk av
sidetittelen, og i kapittel 4.3 vil vi drøfte MRRs læringsutbytter opp mot læringsutbyttene i disse
vilkårene.
NHH jobber for å oppnå AACSB-akkreditering som innebærer innføring av en Assurance of Learning
prosess (AoL). AOL krever at man beskriver programmet learning goals som igjen skal
operasjonaliseres i learning objectives. Det er ikke fullt sammenfall mellom kravene i AoL og det
norske kvalifikasjonsrammeverket. I kapittel 4.4 drøfter vi kravene som følger av AoL.
I kapittel 4.5 oppsummerer vi drøftelsene av kravene etter de fire rammeverkene som er drøftet i 4.14.4.

4.1 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
I Tabell 2 sammenligner vi NKRs nivåbeskrivelse for masterprogram med dagens læringsutbytter på
MRR (se Tabell 1).
Tabell 2 NKR læringsutbytte.

K

F

G

1

NKR
Kandidaten …..
har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder
kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide
selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklings- arbeid
på en selvstendig måte
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjons- kilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

MRR
K1
K2
K4
K3
S2, S3,
S4, S5,
S6 og S7
S1

G3
G2

STF = Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).
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kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

G1
G5

Tabellen viser NKRs nivåbeskrivelse for masterprogram (kolonne «NKR») og sammenligner denne med dagens
læringsutbytter på MRR som beskrevet i Tabell 1. Kolonne «MRR» viser hvilke av gjeldende læringsutbytter på MRR som
tilsvarer de ulike læringsutbyttene i NKRs nivåbeskrivelse. K= Kunnskap, F (og S) = Ferdigheter og G = Generell
kompetanse.

Nedenfor drøfter vi dagens læringsutbytte på MRR opp mot læringsutbyttene i NKRs nivåbeskrivelse
for masterprogram.

4.1.1 Kunnskap
For de to første kravene i NKRs beskrivelse av kunnskap er det godt samsvar mellom MRRs
læringsutbytter og kravene i NKR.
NKRs tredje kravet er at kandidaten skal kunne «anvende kunnskap på nye områder innenfor
fagområdet». Formål og innhold i fagområdene innen MRR er forholdsvis stabile, men de
teknologiske rammebetingelsene er i endring. Samtidig har NHHs strategi stor fokus på
teknologiforståelse. MRR har derfor konkretisert dette læringsutbytte ved å fokusere på digital
revisjon. NKRs generelle formulering har MRR dessuten innarbeidet i et av læringsutbyttene for
ferdigheter siden det å kunne anvende kunnskap er like mye en ferdighet som en kunnskap.
I det fjerde læringsutbytte er MRR ikke like eksplisitt som NKR på fagområdets historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet, men MRR legger vekt på at kandidatene skal ha bred innsikt i typiske
problemstillinger for profesjonen. Innsikt i disse problemstillingene krever forståelse for historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
Innen kunnskap er det godt samsvar mellom MRRs læringsutbytte og NKRs krav, og det er ikke
behov for å endre MRRs læringsutbytte.

4.1.2 Ferdigheter
To av NKRs læringsutbytter er godt dekket inn av MRRs læringsutbyttebeskrivelse. MRR har her
utdypet sine læringsutbytter for hvert fagområde (revisjon, regnskap, verdsettelse og juss). Dette
henger sammen med at dette er et profesjonsstudium som må tilby disse fagområdene som ledd i
utdanningskravet for tittelen statsautorisert revisor, og da anses det hensiktsmessig å reflektere dette i
læringsutbyttet. Læringsutbyttene konkretiserer også teknologiforståelse, innovasjon og livslang
læring.
To av NKRs læringsutbytte vedrører forskning og selvstendig arbeid. Dette er ikke reflektert i MRRs
læringsutbytter, men de toårige MRR-studentene skriver en masteroppgave på 30 poeng. NKRs krav
er dermed oppfylt i praksis, men ikke reflektert i læringsutbyttene. Vi anbefaler å innarbeide NKRs
beskrivelse som et nytt læringsutbytte for MRR. Vi anser imidlertid at NKRs andre og fjerde
læringsutbytte er delvis overlappende, og anser det tilstrekkelig å innarbeide det fjerde læringsutbyttet.

4.1.3 Generell kompetanse
For generell kompetanse er det bra samsvar mellom NKRs og MRRs læringsutbytter. Som for
ferdigheter mangler dog MRR et læringsutbytte som reflekterer den kompetanse som opparbeides i
arbeidet med masteroppgaven, og vi foreslår også her å innarbeide NKRs læringsutbytte.
12
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MRR har innarbeidet et ekstra læringsutbytte utover NKRs krav for å reflektere NHHs internasjonale
strategi (se G4 i Tabell 1).

4.2 NHH strategi
NHHs strategi for perioden 2018-2021 sier følgende om kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse for våre studenter:
Kunnskap/ferdigheter: NHH skal være blant Europas ledende handelshøyskoler og skal tilby
kjernekompetanse innenfor de relevante bedrifts- og samfunnsøkonomiske fagene. Dette
innebærer å utdanne kandidater med relevant teoretisk og analytisk kompetanse, og sterke
ferdigheter innen problemløsning og kommunikasjon. I tillegg skal NHH sikre studentene en bred
innføring i digital økonomi og teknologiforståelse både gjennom spesifikke teknologifag og
tradisjonelle økonomifag, samt kunnskap om bærekraft, entreprenørskap og innovasjon.
Generell kompetanse/holdninger: Vi skal utdanne kandidater som er kunnskapsrike, initiativrike
og trygge på seg selv, som har evnen til å lære, til å stille gode spørsmål og som søker kreative
løsninger på problemer. Våre kandidater skal være engasjerte, inkluderende og ansvarlige, ha
ambisjoner om å bidra til positiv endring lokalt og globalt, og de skal kunne samarbeide godt
med andre mennesker på tvers av bransjer, kulturer og land.
Studentene skal ha teoretisk og analytisk kompetanse og sterke ferdigheter innen problemløsning og
kommunikasjon. Disse målene er godt dekket av MRRs læringsutbytter, dog delvis med andre ord.
Kravet til teknologiforståelse er godt innarbeidet som læringsutbytte både under kunnskap og
ferdigheter. Innovasjon er eksplisitt tatt med under generell kompetanse og implisitt som del av digital
revisjon. Kunnskap om bærekraft og entreprenørskap er imidlertid ikke eksplisitt dekket av MRRs
læringsutbytter, se kapittel 4.2.1 og 4.2.2.
Noen av momentene i NHHs strategi for generell kompetanse er implisitt i noen av de andre
læringsmålene, mens mange av målene er av en art som passer inn i drøftelsen av «learning goals» i
AoL, se kapittel 4.4.

4.2.1 Entreprenørskap
Entreprenørskap har ikke stort fokus i MRR. Enkelte problemstillinger som vedrører nystartede
selskaper blir berørt, men MRR har ikke som mål å gi en bred oversikt over problemstillinger knyttet
til entreprenørskap. Det er mer naturlig at dette er et tema som dekkes i MØA, og at IRRR kan dekke
enkeltelementer med utgangspunkt i den kompetanse som finnes på MRR.

4.2.2 Bærekraft
NHHs strategi fremhever også viktigheten av at studentene har kunnskap om bærekraft. MRR spiller
en viktig rolle for et bærekraftig næringsliv ved å gi studentene god forståelse for viktigheten av
relevant og rettvisende informasjon. De fleste MRR-fag tar utgangspunkt i et regelverk eller
retningslinjer som er utarbeidet for å sikre effektive og rettferdige markeder. Vi lærer studentene god
anvendelse av disse reglene slik at resultatet blir i samsvar med formålet med reglene. Dette er en
viktig bærebjelke i et bærekraftig næringsliv. Innenfor revisjonskursene er attestasjon av bærekraft
rapportering dekket som eget tema. Ordet bærekraft er ikke innarbeidet i MRRs læringsutbytte, men
13
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implisitt er det dekket inn gjennom fokuset på revisors rolle som allmennhetens tillitsperson,
profesjonelt revisorskjønn osv.

4.3 Siviløkonomtittelen
Universitets- og høgskolerådet utga i 2016 Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen)
siviløkonom. Dokumentet ble utarbeidet av NRØA (nå: UHR-Økonomi og administrasjon), en
fagstrategisk enhet i rådet. Vilkårene beskriver blant annet hvilke læringsutbytter som skal oppnås på
programnivå innen kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

4.3.1 Kunnskap
Læringsutbyttene er svært like NKR-kravene (se ovenfor) med unntak av første kravet som NRØA
formulerte på følgende måte:
Kandidaten har avansert kunnskap innenfor minst to deler av det økonomisk-administrative
fagområ det (breddekrav) og spesialisert innsikt i et avgrenset områ de (fordypningskrav)
mens NKR formulerte sitt krav som følger:
Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset
område
NRØAs krav til siviløkonomtittelen vektlegger eksplisitt både breddekrav og fordypningskrav mens
NKRs krav ikke er like tydelig på at begge disse dimensjonene må oppfylles. Per i dag oppfyller ikke
MRR breddekravet. Dersom MRR tilpasses vilkårene for siviløkonomtittelen, bør endringen
fremheves ved at læringsutbytte beskrive både breddekrav og fordypningskrav i samsvar med NRØAs
formulering.

4.3.2 Ferdigheter
NRØAs formulering av læringsutbytte for ferdigheter samsvarer fullt ut med NKRs krav som er
drøftet ovenfor.

4.3.3 Generell kompetanse
NRØAs formulering av læringsutbytte for generell kompetanse samsvarer fullt ut med NKRs krav
som er drøftet ovenfor, med unntak av at NRØA har følgende tilleggskrav til læringsutbytte:
Kandidaten har solid grunnlag til å fungere godt i en internasjonal kontekst
MRR har allerede innarbeidet dette kravet på følgende måte:
Kandidaten har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst

4.4 AoL
Under AoL skal MRR fastsette “learning goal” og “learning objectives”. “Learning goals” er generelle
mål som vil være vanskelig å teste. “Learning goals” skal operasjonaliseres i “learning objectives”
14
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som er spesifikke og mulig å teste. Læringsutbyttene som følger av norske rammeverk er en
mellomting, de er for detaljerte til å være “learning goals” men for lite detaljerte til å være testbare
“learning objectives”.
“Learning goals” må forankres i NHHs strategi. NHH har en ambisiøs strategi, og setter en rekke mål
for studieprogrammene ved NHH. AoL legger opp til at studieprogrammene velger fire eller fem av
disse målene for vurdering innenfor AoL-rammeverket. Alle eller et flertall av “learning goals” bør
være mål knyttet til ferdigheter og egenskaper (“business-related professional skills outcomes”)
fremfor kunnskap (“knowledge/content outcomes”).
MRR har foreløpig lagt opp til å etablere fire “learning goals”. Siden MRR er et profesjonsstudium
hvor det er sentralt at studentene opparbeider seg kunnskap som de trenger ved praktisk utøvelse av
fagene, anser vi det hensiktsmessig at MRR har et “learning goal” som er kunnskapsrelatert og knyttet
til kunnskap som er nødvendig i rollen som revisor. De tre andre “learning goals må være
ferdighetsmål og det kan være hensiktsmessig at de tar utgangspunkt i revisors rolle som en
tillitsperson i samfunnet.
NHH er i en prosess med å vurdere “learning goals” og “learning objectives” for sine programmer.
Dette arbeidet er ikke avsluttet ved avleggelse av programevalueringen for MRR, og videre arbeid
med etablering av “learning goals” og “learning objectives” for MRR, vil følge NHHs AoL-prosess.

4.5 Oppsummering læringsutbytte
Vurderingen ovenfor viser at gjeldende læringsutbytte for MRR i stor grad samsvarer med de
rammeverk som er styrende for ønsket læringsutbytte. De få avvik som ble avdekket, kommenteres i
det følgende.
4.5.1 Kunnskap
Vi har vurdert læringsutbyttene opp mot kravene som gjelder for sidetittelen siviløkonom. MRRs
læringsutbytter er allerede i samsvar med NRØAs krav til læringsutbytte for siviløkonomtittelen med
unntak av at utdanningen skal dekke både et breddekrav og et fordypningskrav. Dersom MRR
tilpasses vilkårene for siviløkonomtittelen, bør endringen fremheves ved at læringsutbytte beskriver
både breddekrav og fordypningskrav i samsvar med NRØAs formulering.

4.5.2 Ferdigheter
MRR er ikke eksplisitt på følgende læringsutbytte fra NKRs nivåbeskrivelse: «Kandidaten kan
gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd
med gjeldende forskningsetiske normer»

4.5.3 Generell kompetanse
MRR er ikke eksplisitt på følgende læringsutbytte fra NKRs nivåbeskrivelse: «Kandidaten kan
formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer».

15

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Programdesign og –ledelse

5. PROGRAMDESIGN OG –LEDELSE
Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet (STF § 2-3 (3)). Utgangspunktet for MRR og dets ledelse er at revisor er tillagt oppgaver for
samfunnet og det fremgår av lovgivningen at revisor er allmennhetens tillitsperson. Fullført MRR med
oppfyllelse av karakterkravet er utdanningskravet for godkjennelse som statsautorisert revisor. MRR
er i sterk konkurranse med andre utdanningsinstitusjoner om studenter og revisjonsbransjen og kravet
til innhold i utdanningen av statsautorisert revisor er i stadig endring. MRR-studentene er
velkvalifiserte og krevende, MRR har et betydelig innslag av eksterne forelesere og MRR tilbys av
NHH både i Bergen og Oslo. Dette er karakteristika ved MRR som krever en kompetent og proaktiv
ledelse og et hensiktsmessig programdesign.

5.1 Programledelse
Figur 2 viser hvordan ledelsen av MRR er organisert.
Figur 2 Organisering av ledelsen av MRR

MRR ledes av en programleder som utfører sin lederfunksjon i samsvar med Instruks for
programleder for MRR (Vedlegg 11.3). Programleder er MRRs faglige leder og koordinator, og har
beslutningsmyndighet i saker som ikke er av overordnet, strategisk eller prinsipiell karakter, hvor
beslutningsmyndigheten ligger hos prorektor for utdanning. Programleder har en utøvende rolle i
kvalitetsarbeidet på MRR gjennom å ivareta viktige rutiner for kvalitetskontroll og å utnytte resultater
fra undersøkelser (herunder kursevalueringene) og nøkkeltall til fornyelse og utvikling. Programleder
skal etterspørre kurs fra instituttene, sørge for indre sammenheng, integrasjon og faglig helhet i
studieprogrammet. Programleder rapporterer til prorektor, og rapporterer på kvaliteten på MRR
gjennom de relevante kapitlene i NHHs årsrapport. Programleder har en egen rådgivende
referansegruppe bestående av minst én student og minst én representant fra arbeidsmarkedet, i tillegg
til representanter fra fagmiljøene ved NHH. Referansegruppen bidrar i overvåkingen av kvaliteten i
MRR og til fornyelse og utvikling og kommer med innspill om behov for endringer i kurstilbud og i
undervisnings- og vurderingsformene. I programleders utøvende rolle i kvalitetsarbeidet bidrar
fagansvarlige for de fire fagområdene på MRR (finansregnskap, juss, revisjon og verdsettelse), faglig
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koordinator MRR Oslo og administrativ koordinator MRR. NHH har også et Rådgivende organ for
MRR som ledes av programleder, med eksterne representanter fra de fem store revisjonsfirmaene og
Den norske Revisorforening (DnR) som blant annet skal gi støtte og råd til utforming og faglig
innhold av MRR (se mandat i Vedlegg 11.4).
Nåværende ledelsesansvar og -oppgaver ble innført høsten 2017, og programledelsen i MRR er
organisert på samme måte som MØA med unntak av at MRR også har etablert et Rådgivende organ
for MRR. Programleders dialog med instituttene skjer gjennom dialogmøter. For MRR er denne
dialogen forholdsvis enkel å administrere siden alle de obligatoriske kursene leveres av ett institutt,
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.
Ved omorganiseringen av ledelsesansvar i 2017 fikk programleder MRR et utvidet ansvarsområde
som følge av funksjonen ble likestilt med programleder på masterstudiet i økonomi og administrasjon
(MØA). Ellers er det stor kontinuitet i ledelsesansvar og -oppgaver på MRR. Disse er utviklet og
tilpasset over tid ut fra ledelsesbehovet på MRR. Programledelse og spesielt programleders utøvelse
av sine oppgaver er kritisk for et vellykket MRR. I sin tilsynsrapport av 2018 gir NOKUT skryt til
ledelsen ved NHH og MRR for utvikling av programmet med etablering i Oslo. Erfaringene med
omorganiseringen i 2017 er så langt gode, og dagens ledelsesstruktur på MRR bør få virke en viss tid
før det er grunnlag for å ta stilling til om det er behov for endringer.

5.2 Programdesign
Programdesign på MRR tar utgangspunkt i utdanningskravene for statsautoriserte revisorer. Disse
kravene er ulikt formulert i gjeldende revisorlov og i forslag til ny revisorlov, se kapittel 5.2.1 - 5.2.3.
Endringer i rammebetingelser for MRR gjør at det er behov for å vurdere om det er behov for å
tilpasse programdesign til vilkårene for sidetittelen siviløkonom, se kapittel 5.2.5.

5.2.1 Gjeldende utdanningskrav
Revisorloven § 3-2, 2.ledd krever at «Statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og
revisjon». Loven delegerer til Departementet å gi nærmere regler, og Finansdepartementet har i
revisorforskriften § 1-1 delegert til Finanstilsynet å fastsette nærmere krav om karakternivå, men
hverken revisorforskriften eller Finanstilsynet stiller eksplisitte krav til innhold i MRR.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt en forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon,
men tilsvarende forskrift er ikke gitt for master i regnskap og revisjon, «og det er derfor opp til den
høyskole eller det enkelte universitet som tilbyr utdanningen å bestemme det nærmere innholdet i
mastergraden» (NOU 2017:15, side 50). EUs revisjonsdirektiv (NOU 2017:15, side 345) legger
enkelte føringer for innholdet, men i praksis har NHH har stor fleksibilitet til selv å vurdere hva som
er nødvendig innhold i MRR som grunnlag for revisortittelen. NHH har tatt et nasjonalt ansvar og en
faglig lederrolle for utvikling av MRR av høy kvalitet.
Selv om høyskolene og universitetene har stor grad av fleksibilitet til å bestemme innholdet i MRRgraden, har det likevel etablert seg en konsensus om hva som skal bør være kjerneinnholdet på et
MRR-studium. Tabell 3 er en sammenligning av innholdet i toårig MRR-program på ulike skoler i
Norge. Denne sammenligningen viser at alle MRR-programmene har kurs innen kjernefagene
revisjon, finansregnskap, verdsettelse og rettsvitenskap, og det er ikke store forskjeller i omfang av
kursene med unntak av at NHH har mer revisjonskurs enn de andre programmene. Ellers er det en del
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forskjell på sammensetning av antall valgfrie kurs versus antall obligatoriske kurs innen andre
fagområder enn kjernekursene.
Tabell 3 Innhold i ulike MRR-program
NHH
Revisjon
Finansregnskap
Verdsettelse
Rettsvitenskap
Teknologi
Økonomistyring
Ledelse
Metodekurs
Etikk-kurs
Valgfrie kurs
Masteroppgave
Sum

22,5
15,0
7,5
15,0
7,5

BI
12,0
12,0
6,0
18,0

UiA
a)
15,0
15,0
7,5
15,0

UiS
b)
15,0
15,0
7,5
15,0

10,0
20,0
10,0
20,0

15,0

22,5
30,0
120,0

6,0
6,0
30,0
30,0
120,0

7,5

15,0
7,5

15,0
30,0
120,0

15,0
30,0
120,0

NTNU
15,0
15,0
7,5
15,0
15,0
7,5

Nord
15,0
15,0
7,5
15,0
7,5
7,5

30,0
30,0
120,0

15,0
30,0
120,0

22,5
30,0
120,0

Tabellen viser innholdet i MRR-programmene til ulike høyskoler og universiteter i Norge. Ved UiA må studentene velge ett
av de to sporene a) eller b) hvor kursene innen øk.styring og int.ledelse er eneste forskjell. Data i tabellen er basert på data
hentet fra skolenes hjemmesider, noen av dem var uklare på programmets oppbygning og det tas derfor forbehold om korrekt
forståelse.

5.2.2 Gjeldende programdesign for MRR ved NHH
Figur 3 viser mer detaljert strukturen for MRR ved NHH slik den er for opptak 2018. Alle kurs er på
7,5 studiepoeng.
Figur 3 Programdesign for MRR ved NHH.

Figuren viser gjeldende programdesign for MRR ved NHH. Fargekodene indikerer fagområde i Tabell 3. MRR 453 er i
figuren klassifisert som revisjonskurs og er i tabellen klassifisert som teknologikurs.

MRR-studentene tar åtte obligatoriske kurs i første og fjerde semester og skriver et selvstendig arbeid i
andre eller tredje semester. Resterende 30 studiepoeng tas på utveksling eller studentene kan velge fritt
mellom kurs på MØA eller MRR med unntak av at studenten må velge MRR 445 Topics in Auditing
hvis han/hun ikke er på utveksling eller skriver masteroppgave det semesteret kurset går.
18

35/19 Programevaluering MRR - 19/01088-3 Programevaluering MRR 2019 : Programevaluering-MRR-vedlegg til sak

Programdesign og –ledelse

For søkere til MRR som har mastergrad i økonomi og administrasjon eller mastergrad i rettsvitenskap,
kan det gis innpass for inntil 60 studiepoeng på MRR. Disse studentene gjennomfører normalt MRR
på ett år ved at fjerde semester i Figur 3 blir andre semester, og andre og tredje semester i figuren
utgår på grunn av innpass.2 Et studieløp som omfatter alle fire semestrene, omtales ofte som toårig
MRR mens ett studieløp som omfatter bare første og fjerde semester i figuren, omtales ofte som ettårig
MRR. Denne programevalueringen bruker også begrepene ettårig og toårig MRR for å skille mellom
de to studieløpene.
De åtte obligatoriske kursene i MRR (første og fjerde semester) utgjør en faglig helhet som
kvalifiserer for utdanningen til statsautorisert revisor. Alle som fullfører MRR har gjennomført disse
kursene. Det er faglig integrasjon og progresjon mellom kursene. De videregående kursene MRR 451
Revisjon II og MRR 453 Digital revisjon bygger på MRR411 Revisjon I, og MRR 452
Finansregnskap II bygger på MRR 412 Finansregnskap I. Delemnene som dekkes i de to kursene i
finansregnskap og deler av MRR 443 Verdsettelse i regnskapet har indre sammenheng og utgjør en
samlet pakke i fagområdet finansregnskap. Tilsvarende kan en rettslig problemstilling ofte berøre flere
rettsområder og det er viktig at studentene i størst mulig grad forstår sammenhengen mellom de
juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.
NHH tilbyr MRR for studenter i Bergen (toårig og ettårig MRR-løp) og fra høsten 2017 i Oslo (kun
ettårig MRR-løp).
I 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid. Det gis et tilrettelagt tilbud
for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap,
revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid
innenfor andre temaer. Det selvstendige arbeidet er videre drøftet i kapittel 7.3.9 som foreslår at
arbeidet utføres i tredje eller fjerde semester på samme måte som på MØA og at kursene som i dag tas
i fjerde semester kan tas i andre semester.
Også komiteen som evaluerte undervisnings- og vurderingsformer foreslår en omlegging hvor de
fleste obligatoriske kurs tas første og andre semester og at det selvstendige arbeidet skrives i tredje
semester. I den evaluering blir det også kommentert at MRR443 oppfattes som et vanskelig kurs som
bør kunne tas i fjerde semester. I Tabell 4 sammenligner vi komiteens forslag til ny programstruktur,
dagens programdesign og vårt forslag til nytt programdesign for toårig MRR. Vårt forslag tar
utgangspunkt i en videreføring av dagens kursportefølje; omlegging til ny struktur som er tilpasset
vilkårene for sidetittelen siviløkonom vil innebære valg av andre kurs, men hovedstruktur med å
plassere eventuelle obligatoriske kurs tidlig og det selvstendige arbeidet sent, foreslås også etter en
slik omlegging.
Tabell 4 Ulike programdesign
Semester
1 (høst)
2 (vår)
3 (høst)
4 (vår)

Dagens programdesign
411 + 412 + 416 + 418
445 + valgfrie kurs +
selvstendig arbeid
443 + 451 + 452 + 453

Komiteens programdesign
411 + 412 + 416 + 418
451 + 452 + 453 + valgfri
Selvstendig arbeid
443 + 3 valgfrie kurs

Forslag til nytt programdesign
411 + 412 + 416 + 418
443 + 451 + 452 + 453
Valgfrie kurs + selvstendig arbeid

2

Det er tilleggskrav om kurset MRR 445 Topics in auditing for studenter som tar (1) ettårig MRR-løp med
mastergrad i rettsvitenskap og (2) ettårig MRR-løp med MØA-grad dersom MRR 412 (BUS 402) Finansregnskap
I (eller tilsvarende emne) og/eller MRR 411 Revisjon I (eller tilsvarende emne) inngår i MØA-graden.
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Tabellen viser dagens programdesign (se Figur 3), programdesign foreslått av komiteen som vurderte undervisnings- og
evalueringsformer (se Vedlegg 11.2) og vårt forslag til ny programstruktur (før omlegging til nytt design tilpasset
siviløkonomtittelen). Valgfrie kurs i tabellen omfatter også muligheten for utveksling. I den utstrekning studentene må eller
kan ta MRR445 inngår dette kurset blant valgfrie kurs i tabellen.

5.2.3 Forslag til nye utdanningskrav
Forslag til ny revisorlov har lagt opp til følgende regulering av utdanningskravet (se NOU 2017:15,
side 276):
Statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon, mastergrad i økonomi
og administrasjon eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad. […]
Utdanningen må, enten som en del av eller som et tillegg til mastergraden, omfatte kurs som til
sammen minst utgjør 60 studiepoeng innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse,
skatte- og avgiftsrett og foretaksrett, på nivået for en mastergrad som nevnt i første og annet ledd.
Finansregnskap og revisjon skal hver dekkes med kurs som minst utgjør tolv studiepoeng. De
øvrige fagemnene skal hver dekkes med kurs som minst utgjør seks studiepoeng. […]
Med andre ord foreslås det å åpne for at vi kan tilby utdanningen som eget MRR-program eller som
del av MØA eller som enkeltkurs (for de som har relevant master fra annet sted). Faginnholdet i
forslaget til nytt utdanningskrav samsvarer bra med faginnholdet i dagens MRR ved NHH, men
kravene til omfang av kjernefagene er mindre enn det vi har i dagens MRR ved at de nye kravene tar
utgangspunkt i 6-poengs kurs (mens NHHs kurs normalt er 7,5 poeng) og ved at det ikke kreves så
mange revisjonskurs som det NHH har lagt opp til i dagens MRR.
Tabell 5 viser utdanningskravet etter forslag til ny revisorlov, og hva dette innebærer for NHH dersom
vi opprettholder 7,5 poeng som størrelse på kursene våre.
Tabell 5 Forslag til nytt utdanningskrav.

Revisjon
Finansregnskap
Verdsettelse
Foretaksrett
Skatt og avgift
Sum obligatorisk
Valgfrie kurs
Sum kjernefag

Lovkrav
Timer
12
12
6
6
6
42
18
60

Ved 6-stp-kurs
Kurs
Timer
2
12
2
12
1
6
1
6
1
6
7
42
3
18
10
60

Kurs
2
2
1
1
1
7
1
8

Ved 7,5-stp-kurs
Timer
15
15
7,5
7,5
7,5
52,5
7,5
60

Tabellen viser antall timer som forslag til nytt utdanningskrav krever innen ulike fagområder, samt hvor mange kurs dette
innebærer for hvert fagområde dersom hvert kurs er hhv 6 stp og 7,5 stp. Utdanningskravet krever 60 stp innen fagområdene
finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett, og de valgfrie kursene må følgelig
velges innenfor disse fagområdene.

De eksisterende MRR-kursene oppfyller forslaget til nytt utdanningskrav, og slik sett kan vi videreføre
dagens MRR uten store endringer. Men Tabell 5 viser også at så lenge vi opprettholder at masterkurs
skal utgjøre 7,5 poeng, så vil våre studenter ha færre valgmuligheter enn studenter på masterprogram
hvor hvert kurs utgjør 6 poeng som er den kursstørrelsen det nye utdanningskravet tar utgangspunkt i.
For studenter som vil ta toårig MRR primært med tanke på revisortittelen, trenger ikke dette være
noen ulempe, da får studentene en ferdig sammensatt pakke som samsvarer med deres mål. For de
studentene som allerede har en mastergrad og kun skal fylle på med de kurs de mangler i forhold til
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utdanningskravet for revisortittelen, kan det imidlertid utgjøre en forskjell om kursene er 6 eller 7,5
poeng, se kapittel 5.2.4.
5.2.4 Tilbud om enkeltkurs
Dersom forslag til nytt utdanningskrav (se kapittel 5.2.3) blir vedtatt, er det en sannsynlig konsekvens
at etterspørselen etter ettårig MRR går ned. Kandidatene forventes i større grad enn i dag å etterspørre
enkeltkurs fremfor et helårsstudium. MRR har i dag intet tilbud om enkeltkurs, men NHH har kurs og
kompetansen som er nødvendig for å kunne tilby slike kurs. Disse kursene vil ikke inngå som del av
mastergraden MRR og er følgelig ikke utredet i denne programevalueringen. Vi anbefaler at NHH
utreder muligheten for et slikt tilbud i regi av MRR. Det er ønskelig at NHH fortsatt er den ledende
leverandør av de ulike sporene som gir utdanning som kvalifiserer for tittelen statsautorisert revisor.
Selv om det er utenfor formålet med denne programevalueringen å vurdere et tilbud med enkeltkurs,
kan programevalueringen likevel inneholde mange vurderinger som er nyttig for å utrede et tilbud om
enkeltkurs. Formålet med enkeltkurs er dog ikke det samme som for en mastergrad, og det må
vurderes om det er hensiktsmessig å fravike noen av våre konklusjoner for et masterprogram. Et
eksempel: Som indikert i kapittel 5.2.3 må det vurderes om det er hensiktsmessig å fravike en
kursstørrelse på 7,5 poeng selv om dette er NHHs kursstørrelse i masterprogrammene. Mange av
studenten som ønsker å ta enkeltkurs vil antageligvis ha (nesten) full jobb ved siden av og vil ønske å
minimere tiden de må bruke på å oppnå utdanningskravet. Da kan det være avgjørende for deres valg
av kursleverandør om kursene er på 6 poeng eller 7,5 poeng. Som et alternativ til 6 eller 7,5 poengs
kurs, kan man for fagområder hvor utdanningskravet krever 12 poeng, vurdere muligheten for å tilby
to kurs på hhv 7,5 poeng og 4,5 poeng for at kurstilbudet skal minimere omfanget både for de ikke har
noen kurs i fagområdet fra før og for de som har ett kurs på 7,5 poeng.

5.2.5 Siviløkonomtittelen
MRR-studentene har lenge etterspurt sidetittelen siviløkonom, særlig siden Universitetet i Agder tilbyr
sine MRR-studenter denne sidetittelen. Endringer i rammebetingelsen som gjør at etterspørselen etter
dagens MRR kan bli redusert, gjør at behovet for å kunne tilby siviløkonomtittelen har økt. Vi har i
egen anbefaling til NHHs ledelse anbefalt at programdesignet for MRR endres ved å etablere flere
profiler innenfor MRR i samsvar med vilkårene for sidetittelen siviløkonom. Vi tror dette vil øke
programmets attraktivitet siden siviløkonomtittelen oppfattes som viktig for studenter som vurderer å
søke MRR. Større fokus på organisering etter profil fremfor profesjonskrav, kan også bidra til
ytterligere utvikling av kurs innen profilene, for eksempel flere kurs som er mer rettet mot
masteroppgave og forskning. Dersom profilene også inneholder tilstrekkelig med engelske kurs, kan
MRR også bli attraktiv for internasjonale studenter. En slik organisering vil også passe til
utdanningskravene i forslag til ny revisorlov. Denne loven er ikke vedtatt ennå, men ved å
omorganisere MRR som vi har foreslått, vil vi være i forkant av lovendringen.

5.2.6 Ønske om høstkurs
I dag er de åtte obligatorisk kursene fordelt med fire kurs om høsten og fire kurs om våren slik at både
ettårige og toårige studenter kan følge kursene. Revisjonsselskapene har imidlertid ytret et sterk ønske
om at alle de obligatoriske kursene avholdes om høsten. Dette er spesielt med tanke på de ettårige
MRR-studentene som da kan ta det ettårige løpet over to høstsemester med mulighet for å jobbe fulltid
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hos revisjonsselskapene i vårsemesteret da det er størst behov for dem på grunn av
årsoppgjørsrevisjon. En slik tilpasning til revisjonsselskapenes ønske vil være en ulempe for de
ettårige som ønsker å gjennomføre MRR på ett sammenhengende år. For de toårige studentene vil det
være mulig å gjennomføre, men vil ikke være i samsvar med det programdesign som er foreslått annet
sted i programevalueringen. Dessuten kan behovet bli sterkt redusert hvis forslag til ny revisorlov
vedtas; da vil antageligvis etterspørselen etter ettårig MRR gå ned og etterspørselen etter enkeltkurs
øke. Revisjonsselskapene vil da nok ønske at enkeltkursene tilbys om høsten, og NHH må vurdere
dette i planleggingen av et tilbud om enkeltkurs.

5.3 Internasjonal kompetanse
MRRs læringsutbytte inkluderer at «kandidaten har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en
internasjonal kontekst». Et slikt grunnlag er også nyttig for profesjonsutøvelse i Norge siden de store
revisjonsselskapene er internasjonale virksomheter der både engelsk og norsk er ‘arbeidsspråk’.
Utveksling til utenlandsk undervisningsinstitusjon er aktuelt for studenter på toårig MRR-løp.
Studentene kan reise på utveksling til en av NHHs partnerinstitusjoner som er de samme som på
MØA. Det må tas minst 30 studiepoeng ved partnerinstitusjonen for å få utvekslingen godkjent. Se
kapittel 7.2.6 for mer analyse av antall MRR-studenter på utveksling.
DE obligatoriske kursene på MRR undervises i hovedsak på norsk (se kapittel 5.3.1). Imidlertid er
lærebøker og annen litteratur på MRR i stor grad på engelsk. For eksempel, et læringsutbytte i MRR
411 Revisjon I er at «kandidaten kan kommunisere revisjonsfaglig både på norsk og engelsk». Det
oppnås blant annet ved at læreboken er på engelsk og ved at samtlige foiler, samt terminologi og
begrep, foreligger både på engelsk og norsk.
En rekke reguleringer på regnskap- og revisjonsområdet i Norge er de samme som gjelder
internasjonalt, inkludert International Financial Reporting Standards (IFRSs), International Standards
on Auditing (ISAs), regler for revisoretikk og regler om hvitvasking. EU-reguleringer som gjelder
revisor og revisjon, er implementert i norsk lovgivning. Konsepter som undervises på MRR er i stor
grad internasjonale konsepter. I juss dekkes internasjonal skatterett og relevante deler av EU-retten.
Ut fra det overstående konkluderes det med at dagens kandidater fra MRR opparbeider seg relevant
internasjonal kompetanse for å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst. I kapittel 5.3.1 foreslår
vi en endring i språkkravet som ytterligere vil styrke den internasjonale kompetansen.

5.3.1 Språk
De aller fleste MRR-kursene går i dag på norsk. To kurs går både på norsk og engelsk, og deler av to
andre kurs undervises på engelsk. Den utbredte bruken av norsk har sammenheng med at MRR er en
profesjonsutdanning for en norsk revisortittel hvor studentene må kjenne den norske reguleringen og
lovgivningen som er på norsk, studentene er i all hovedsak norske og at både norske studenter og
norske undervisere kommuniserer og oppfatter best på sitt norske morsmål. Dette skiller MRR fra
MØA hvor 69% av studiepoengproduksjonen skjer på engelsk og kun én profil har mindre enn 50%
engelsk. I skrivende stund har NHH til behandling et forslag til ny språkpolitikk. Det er ulike syn på
hvorvidt og hvor mye norsk språk som skal brukes på NHHs masterutdanning, men det er konsensus
om at engelsk er et viktig språk med tanke på NHHs internasjonale ambisjoner. I utkast til
språkpolitikk er det foreslått at MRR fortsatt skal ha norsk som hovedspråk. Vi er enig i dette dersom
strukturen på MRR fortsatt skal innrettes for å tilfredsstille utdanningskravene til tittelen statsautorisert
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revisor, da forventes det at de aller fleste studentene vil være norske med mål om en utdanning som
skal brukes i Norge.
Vi har imidlertid foreslått en omstrukturering av MRR hvor vi foreslår en struktur som tilfredsstiller
vilkårene for sidetittelen siviløkonom, se kapittel 5.2.5. Da vil MRR kunne tilby en bredde og en
fordypning som kan være attraktivt for flere enn de som ønsker revisortittelen. Dersom flere av
kursene i tillegg kan tilbys på engelsk, vil MRR også kunne være attraktiv for internasjonale studenter.
Flere av fagområdene innenfor MRR er internasjonale: finansregnskap og revisjon baserer seg på
internasjonale regler og konsepter, verdsettelse baserer seg på verdsettelsesmetoder og konsepter som
er allment anerkjent på global basis. Ut fra dette kan det være hensiktsmessig å legge seg på samme
språkpolitikk som MØA slik at det blir større innslag av engelsk. Vi anbefaler likevel at MRR har
mulighet til å anvende norsk språk der det er hensiktsmessig i forhold til utdanningskravet for
statsautorisert revisor og øvrige hensyn, herunder konkurransemessige hensyn.

6. INNTAKSKVALITET
6.1 Opptakskrav
Tabell 6 viser antall søkere til MRR-studiet ved NHH.
Tabell 6 Antall søkere til MRR.
Antall søkere til MRR
Interne søkere (Bergen)
Eksterne søkere (Bergen)
Eksterne søkere (Oslo)
Totalt antall søkere

2014
89
290

2015
18
354

2016
37
362

379

372

399

2017
19
276
162
457

2018
20
202
146
368

Tabellen viser antall søkere til MRR de siste fem årene. «Interne søkere» er bachelorstudenter ved NHH som søker toårig
MRR. «Eksterne søkere (Bergen)» er andre søkere som søker til toårig eller ettårig MRR i Bergen. «Eksterne søkere (Oslo)»
er søkere til ettårig MRR i Oslo (Oslo tilbyr kun ettårig løp).

Tabell 7 viser antall studenter møtt til MRR-studiet i Bergen og i Oslo siste fem år.
Tabell 7 Antall studenter møtt til MRR-studiet.
Studenter møtt
Bergen
Oslo
Andel MRR-studenter av totale masterstudenter NHH

2014
110

2015
114

2016
165

14 %

15 %

20 %

2017
120
50
22 %

2018
89
46
17 %

Tabellen viser antall studenter møtt til MRR studiet de siste fem årene. Prosenttallene i raden «Andel» viser hvor stor andel
møtte MRR-studenter utgjør av totalt antall studenter møtte til NHHs masterprogrammer (MØA+ MRR (Bergen og Oslo) +
MSc).

Antall MRR-studenter har økt de siste fem årene med unntak av siste året. For ettårige MRR-studenter
ble det t.o.m. 2016 gitt opptaksgaranti ved C-snitt. Fra 2017 er søkere rangert ut fra karaktersnitt og et
bestemt antall studieplasser angitt som tentative rammer. Dette kan forklare noe av nedgangen i
Bergen i 2017, men denne nedgangen ble mer enn oppveid av etableringen i Oslo. I 2018 gikk antall
studenter ned både i Bergen og Oslo. I 2018 var det uvanlig mange studenter ved NHH som ved
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studiestart fortsatt takket ja til studieplassen som likevel ikke møtte. Denne effekten var spesielt
tydelig for MRR hvor 14 % av studentene som fortsatt takket ja til plassen 20. august 2018, ikke
møtte. Siste års nedgang i søkere og studenter som har møtt til studiet, må antageligvis sees i
sammenheng med at flere høyskoler og universitet har etablert MRR-studium siste årene, og at det er
foreslått ny utdanningskrav for tittelen statsautorisert revisor.
Bachelorstudenter ved NHH er tatt opp i et femårig løp og har derved fri intern overgang til MRR etter
fullført bachelordel av studiet. Som det fremgår av Tabell 6 har antall interne søkere vært på et lavt
nivå siste årene. Sett i sammenheng med anbefaling i Rapport om undervisnings- og vurderingsformer
i MRR-programmet (Vedlegg 11.2) om økt fokus på målrettet markedsføring av MRR, erkjenner
ledelsen ved MRR at mer målrettet markedsføring overfor NHHs egne bachelor-studenter kan øke
antall interne søknader, spesielt dersom studiets attraktivitet samtidig økes gjennom den foreslått
omstruktureringen av studiet (se kapittel 5.2.5).
MRR ønsker å ta opp kandidater med gode karakterer for å sikre god inntakskvalitet og har ambisjon
om at opptakskravet for eksterne søkere til det toårige studiet skal være over 4 og at
gjennomsnittskarakteren skal være over 4,2. Tabell 8 viser at opptakskravene de siste fem årene har
ligget på eller over måltallet.
Tabell 8 Opptakskrav
Karakterer ved opptak til toårig MRR
Opptakskrav eksterne søkere
Gjennomsnittskarakter MRR eksterne søkere

2014
4,3
4,5

2015
4,0
4,3

2016
4,1
4,4

2017
4,1
4,3

2018
4,0
4,2

Tabellen viser opptakskrav og gjennomsnittskarakter for eksterne søkere til toårig MRR. Omregning av bokstavkarakterer
skjer på følgende måte: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Søkere til ettårig MRR-løp har allerede en mastergrad (MØA-mastergrad, mastergrad i rettsvitenskap
eller tilsvarende), mange har praksis fra revisjon og de er ofte finansielt støttet og utvalgt av
arbeidsgiver for å gjennomføre MRR. Dette betyr at søkerne normalt er velkvalifiserte for MRR. Før
2017 var det opptaksgaranti ved C-snitt (3,0) for ettårig MRR-løp. Fra 2017 er søkere rangert ut fra
karaktersnitt og et bestemt antall studieplasser angitt som tentative rammer. Opptakskravet for ettårige
studenter var i Bergen 3,56 i 2018 mot 3,42 i 2017 og i Oslo 4,19 i 2018 mot 3,75 i 2017. Økning i
opptakskrav må vurderes i lys av at ved opptak i 2018 ble det gitt inntil 0,4 poeng for revisjonspraksis
og at det ikke ble gjennomført supplering i 2018 mens i 2017 ble det gjennomført fire suppleringer.

6.2 Mangfold
NHH søker å sikre et mangfold av kandidater med hensyn til kjønn, bakgrunn og nasjonalitet. Dette vil
styrke læringsmiljøet og bidra til et bredere rekrutteringsgrunnlag.

6.2.1 Kvinneandel
Kvinneandelen på MRR har variert de siste årene. NHH har et mål om å ha minst 40 % kvinner i alle
fulltidsstudier. Tabell 9 viser kvinneandelen blant studenter som har møtt til MRR-studiet.
Tabell 9 Kvinneandel
Kvinneandel
Interne kandidater (Bergen)
Eksterne kandidater (Bergen)
Eksterne kandidater (Oslo)

2014
26 %
40 %

2015
53 %
47 %

2016
28 %
40 %

2017
63 %
49 %
46 %

2018
26 %
37 %
44 %
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MRR totalt

35 %

48 %

38 %

49 %

36 %

Tabellen viser andel kvinner av antall studenter som møtte til studiet.

MRR har hatt en tilfredsstillende kvinneandel på et høyere nivå enn MØA og BØA. I 2018 opplevde
imidlertid også MRR en nedgang i kvinneandel.

6.2.2 Utdanningsbakgrunn
En god del av MRR-studentene har sin bakgrunn fra NHH. En del går direkte fra bachelor til toårig
MRR (omtalt som interne kandidater) og en del har tatt MØA ved NHH og kommer tilbake og tar
ettårig MRR (omtalt blant de eksterne kandidatene). Det er imidlertid mange MRR-studenter som har
utdanningsbakgrunn fra andre skoler.
Tabell 10 Utdanningsbakgrunn.
Utdanningsbakgrunn
NHH
BI
UiS
UiA
HiB
HiST
UiT
CBS
NMBU
NTNU

Ettårig
170
14
18
14
0
11
6
10
9
2

Toårig
69
22
6
3
12
1
5
0
0
5

Sum
239
36
24
17
12
12
11
10
9
7

Tabellen viser antall studenter som har tatt bachelor og/eller master ved ulike universiteter og høyskoler før de begynner på
MRR ved NHH. Tabellen lister de ti vanligste universitetene/høyskolene for studentene som startet årene 2015-2017.

Tabell 10 viser de ti vanligste utdanningsbakgrunnene for studentene som begynte på MRR i årene
2015-2017. Disse ti høyskolene og universitetene dekker ca. 84% av studentene som begynte disse
årene. For hele studentmassen er 56 ulike universitet og høyskoler representert. Den varierte
utdanningsbakgrunnen er med på å bidra med mangfold i studentmassen.

6.2.3 Geografisk bakgrunn
NHH har sammen med BI være de eneste tilbyderne av MRR i Norge, og NHH har tilbydd et MRRstudium av høy kvalitet. Kandidater fra hele landet har følgelig søkt seg til NHH for å ta MRR. De
fleste kandidatene har likevel vært fra Oslo, Akershus og Vestlandet. De siste årene har en rekke
høyskoler og universiteter i Norge opprettet MRR-studium, og mange kandidater foretrekker å søke
seg til MRR-studium som ligger geografisk nærmere deres hjemsted. Mange av kandidatene som
søker seg til MRR har allerede startet å jobbe i et revisjonsselskap og har også etablert familie, og
geografisk beliggenhet av MRR-studium kan da spille en avgjørende rolle for valg av studium. Denne
effekten antas å bli sterkere hvis forslag til ny revisorlov blir vedtatt slik at kandidatene velger å ta
enkeltkurs fremfor en grad.
MRR har norsk som hovedspråk, se kapittel 5.3.1. Kandidatene som søker til studiet er følgelig i all
hovedsak norske eller mestrer det norske språket. Tabell 10 viser at de fleste som starter på MRR har
sin utdanningsbakgrunn fra norske høyskoler og universiteter. En del studenter kommer fra
Copenhagen Business School (CBS) og noen få studenter kommer fra ca. 20 andre utenlandske skoler.
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Selv om flere utenlandske skoler er representert i kandidatenes utdanningsbakgrunn, antas det at de
fleste av disse kandidatene er norske siden norsk er hovedspråk på studiet.

7. UNDERVISNING OG VURDERING
7.1 Studiekvalitet - overordnet
Studentene er generelt fornøyd med MRR. Studentenes kursevalueringer, Studiebarometeret,
studentene i den rådgivende referansegruppen for MRR og studenter i Komiteen som skulle evaluere
undervisnings- og evalueringsformer er samstemte i at studentene generelt er fornøyd med MRR, se
Tabell 11, Figur 4 og Vedlegg 11.2.
Tabell 11 Tilfredshet med studiet
Studiebarometeret
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

2014
4,1

2015
4,2

2016
4,2

2017
4,5

2018
4,4

Tabellen viser MRR-studentenes enighet med påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på» hvor
karakteren 5 betyr «helt enig» og karakteren 1 betyr «ikke enig». Kilde: Studiebarometeret.

Figur 4 viser også en positiv utvikling i studentenes vurdering av foreleserne og generell tilfredshet fra
høst 2017 som var det tidspunktet vi tilbydde filming av forelesninger (se kapittel 7.3.3). Siste
studentevalueringene før det tidspunkt var svært kritiske til at vi ikke filmet forelesningene. Relevans
har gått litt ned fra høsten 2017, men fra et høyt nivå.
Figur 4: Studentenes evaluering

Figuren viser MRR-studentenes vurdering av foreleserne (grønn kurve), nytte og relevans (rød kurve) og generell tilfredshet
med studiet (blå kurve) de tre høstsemestrene A15, A16 og A17 og de tre vårsemestrene S16, S17 og S18. Kilde: Studentenes
kursevaluering oppsummert i rapporten «Evaluation of master courses, spring 2018»

Sammenlignet med andre MRR-program i Norge, kommer MRR ved NHH best ut i studentenes
vurdering av overordnede tilfredshet i Studiebarometeret for 2018: MRR ved NHH skårer 4,4 (se
Tabell 11) mens de tre andre MRR-programmene i undersøkelsen skårer 3,3, 3,4 og 4,3.
Studiebarometeret for 2018 viser videre at på de fleste hovedområder ligger MRR godt over nasjonalt
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gjennomsnitt og over eller likt med gjennomsnitt på NHH. To hovedområder hvor MRR ligger under
både landsgjennomsnitt og NHHs snitt og som viser en negativ utvikling siden 2017, er områdene som
vedrører tilbakemeldinger og læringsmiljø. Vi kommenterer disse videre i henholdsvis kapittel 7.3.10
og kapittel 9. Hovedområdet eget engasjement har også vist en negativ utvikling siden 2017. Dette kan
skyldes blant annet mindre deltagelse i forelesninger som følge av økt filming av forelesninger.
MRR har hatt som mål at mer enn 95 % av studentene skal fullføre studiet. Frafall siste årene har
variert mellom 1 % og 10 % med en gjennomsnitt omtrent på målsetting. I følge
Kandidatundersøkelsen for 2018 svarte 96% av MRR-kandidatene at de ikke vurderte å slutte før
fullført studium.
I samme Kandidatundersøkelse ble studentene spurt om hva de ønsket mer av i studiet. Som det
fremgår av Tabell 12 ønsker 74% av studentene mer praksis. Ut i fra andre tilbakemeldinger fra
studentene antar vi at studentene tenker på praksis som praktisk oppgaver de kan løse til forelesninger
og ved gjennomgang av pensum. Dette er nå endret etter at respondentene i Kandidatundersøkelsen
gikk på MRR, se kapittel 7.3 om kursgjennomføring.
Tabell 12 Hva studentene savner.

Tabellen viser hva studentene skulle ønske seg mer av i studiet. Kilde: Kandidatundersøkelsen 2018 – Fra studier til jobb på
Vestlandet.

7.2 Kurstilbud
Som beskrevet under programdesign skal MRR-studentene ta åtte eller ni obligatorisk kurs. Valgfrie
kurs utover dette kan studentene velge fritt fra kursporteføljen til MØA. Alle de obligatoriske kursene
har kursansvarlige som er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.
Noen av kursene involverer mange forelesere og noen kurs bygger på hverandre. Kursansvarlige må
da sikre at det er god sammenheng mellom kursene og at det ikke er for mye overlapp. For noen kurs
er dette ivaretatt ved at samme person er kursansvarlig på flere kurs, og det er ellers løpende dialog
mellom de kursansvarlige for å koordinere kursene. Det har blitt tydeligere rød tråd mellom tema i
kurs og mellom kurs. Dette kommenterer også studentene i kursevalueringer, men enkelte studenter
kommenterer at det fortsatt kan bli bedre, og vi fortsetter jobben med god sammenheng mellom tema
innen kursene og god sammenheng mellom kurs.
7.2.1 Læringsutbytte
Alle de obligatoriske kursene på MRR bidrar til læringsutbyttene på programnivå. Tabell 13 viser at
alle læringsutbytte støttes av minst ett kurs og at alle kurs bidrar til ett eller flere læringsutbytte.
Tabell 13 Mapping av læringsutbytte
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MRR 411
MRR 412
MRR 416
MRR 418
MRR 443
MRR 451
MRR 452
MRR 453
Master
thesis

K1
X
X
X
X
X
X
X
X
X

K2
X
X
X
X
X
X
X
X
X

K3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

K4

X

S1
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S2

S3
X

S4

S5

S6

X
X
X
X

X
X

X
X

X

S7
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G1
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G2

G3
X

X
X
X

G4
X
X
X
X
X
X
X
X
X

G5
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabellen viser mapping av hvordan de enkelte MRR-kursene og masteroppgaven bidrar til MRRs læringsutbytte

7.2.2

Arbeidsomfang

Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier
(STF § 2-2 (3)). Samtlige kjernekurs på MRR er utviklet med tanke på et arbeidsomfang på
200-220 timer. I grove trekk er dette fordelt med ca. 40 timer i auditoriet (inklusiv 12 timer
studentøvelser), 10-15 timer på innlevering (i enkelte kurs) og resterende timer er studentens
forberedelse til forelesninger og studentøvelser og annen egenlesing, herunder forberedelse til
eksamen. Samlet arbeidsbelastning for samt et studieår er da 8 x 200-220 timer = 1600 –
1760.
I studiebarometeret har studentene estimert sine totale studieinnsats pr uke. De skal da ikke
regne med ferier. Lengden på høst- og vårsemesteret tilsvarer ca. 40 uker. Et samlet
arbeidsomfang per år på 1500-1800 timer tilsvarer da 37,5-45 timer per uke. Figur 5 viser at
MRR studenter estimerer sin arbeidsinnsats til 43,6 timer per uke. Dette indikerer at MRR er
et arbeidskrevende studium men innenfor kravene i studietilsynsforskriften.
Figur 5 Arbeidsinnsats

Figuren viser MRR-studentenes estimat på egen arbeidsinnsats per uke. Kilde: Studiebarometeret for 2018.

7.2.3 Studentenes påvirkningsmulighet
Det skal legges til rette for at studentene kan ta aktiv rolle i læringsprosessen (STF § 2-2 (5)). MRR
legger til rette for studentaktiv læring, se kapittel 7.3.
Videre legger MRR til rette for at studenter kan formidle sin syn på undervisningen som et grunnlag
for å forbedre kursene og programmet. Studentene oppfordres til å velge tillitsrepresentanter. Normalt
har det vært tre tillitsrepresentanter, én som representerer de toårige, én som representerer de ettårige i
Bergen og én som representerer de ettårige i Oslo. Disse tillitsrepresentantene er et bindeledd mellom
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studentene og programledelse. Ved behov tar tillitsrepresentantene kontakt med programledelsen, og
motsatt. Alle tillitsrepresentantene er også medlemmer i Referansegruppen som møtes én gang i
semesteret for å diskutere kvaliteten på MRR. I denne referansegruppen er det også et medlem som
representerer Studentutvalget. Komiteen som evaluerte undervisnings- og vurderingsformer trekker
frem studentenes påvirkningsmulighet i MRR som en av programmets styrker: «Med egne
studenttillitsvalgte og eksterne representanter fra næringslivet som gjennomgår profilen på jakt etter
nødvendige endringer kan dette sies å være et unikt system for MRR-profilen», se Vedlegg 11.2.
Studentene påvirker utviklingen av MRR også gjennom kursevaluering, Studiebarometer,
programevaluering og lignende.

7.2.4 Kobling til forskning
Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning (STF § 2-2 (6)). MRR er et profesjonsstudium
som legger stor vekt på at studentene etter endt studium skal være godt rustet til å utføre revisjon og
revisjonsnære arbeidsoppgaver i praksis. Studiet legger derfor stor vekt på de rammebetingelser og
regelverk som gjelder for revisorer. For at studentene skal få en god forståelse for rammebetingelser
og regelverk og få et godt grunnlag for kritisk refleksjon og livslang læring, legger studiet stor vekt på
å drøfte konseptene og teoriene som ligger til grunn. Det er mye forskning på disse konseptene og
teoriene, og deler av denne forskningen trekkes inn i undervisningen. Mange av foreleserne er aktive
forskere som bringer relevant forskning inn i undervisningen. Mange forelesere som ikke er aktive
forskere, har doktorgrad og er godt kjent med forskning. Flere av lærebøker er skrevet av forskere,
herunder forskere ved NHH, eller kommenterer relevant forskning.
Gjennom skriving av masteroppgaven, får studentene selv prøve seg som forskere og blir eksponert
for andres forskning gjennom dypdykk i teori, metode og forskningsartikler som er relevante for deres
forskningsspørsmål.
Forskere tilknyttet MRR er aktive og bidrar til at MRR og NHH kommer godt ut på Brigham Young
University Academic Ranking of Universities (se kapittel 2.8). Denne rankingen rangerer NHH høyt,
og innenfor Auditing og Accounting Information Systems er fagmiljøet på NHH i verdenstoppen.

7.2.5 Internasjonalisering
Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang
og egenart (STF § 2-2 (7)). MRR er et profesjonsstudium som er bygget opp med tanke på å
kvalifisere for en revisortittel som skal anvendes i det norske næringslivet. Studietilbudet er likevel i
stor grad internasjonalt. Med unntak av juss-fagene som legger mest vekt på norsk regelverk, er de
andre kursene internasjonale i innhold. Revisjons- og regnskapskursene bygger på internasjonale
regnskapsstandarder og internasjonal forskning. Kursene i verdsettelse og digital revisjon bygger på
metoder som er universelle. Deler av kursporteføljen tilbys på engelsk ved at enkelte forelesere er
engelskspråklige, flere lærebøker er på engelsk og noen av kursene tilbys både på norsk og engelsk
(f.eks. MRR411 og MRR411E). Se også drøftelse i kapittel 5.3.

7.2.6 Studentutveksling
Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling (STF § 2-2 (8)). MRR-studenter
kan dra på utveksling på samme måte som MØA-studenter. Historisk har det vært få MRR-studenter
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som har dratt på utveksling, men Figur 6 viser en gledelig utvikling i antall studenter på utveksling, fra
1 i 2014 til 9 i 2017 og 12 i 2018.
Figur 6 Utveksling.

Figuren viser antall MRR-studenter som har dratt på internasjonal utveksling årene 2014-2018.

De 34 studentene som dro på utveksling i årene 2014-2018, reiste til 13 forskjellige land. Frankrike og
Australia var de mest populære landene med åtte studenter hver. I sin evaluering av
utvekslingsoppholdene, gir studentene i gjennomsnitt karakterene 3,7 og 3,3 (hvor 1 er «very
dissatisfied» og 5 er «very satsisfied») i sin vurdering av henholdsvis kursene og undervisningen, og
mange kommenterer at det var mindre klasser med mer aktive studenter enn ved NHH, og det var
vanlig med flere vurderingspunkter og ikke bare en avsluttende eksamen.

7.2.7 Åpne eller lukkede kurs
Mange av MRR-kursene har vært tilgjengelig kun for MRR-studenter. Kursene har vært obligatoriske
og dermed har antall studenter på kursene vært relativt stabilt og det har ikke vært behov for å øke
antall studenter. To av kursene i første semester, MRR411 Revisjon I og MRR 412 Finansregnskap I,
har vært åpne også for MØA-studenter, og særlig sistnevnte har hatt mange MØA-studenter.
Antall studenter på MRR forventes å bli redusert de kommende årene, spesielt ettårige studenter. Vi
foreslår derfor å åpne kursene på MRR, både for å sikre en viss størrelse på kursene og for at alle
masterstudenter ved NHH skal få tilgang på den kompetanse som formidles i disse kursene.

7.3 Kursgjennomføring
MRR ble i mange år gjennomført som tradisjonelle forelesninger med en viss grad av innleveringer.
Som ledd i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten endret MRR høsten 2017 undervisningsopplegget
på alle MRR-kurs med større innslag av studentøvelser og større innslag av filmede forelesninger.
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7.3.1 Studentøvelser
Studentøvelser omfatter aktiviteter som gjennomgang av oppgaver som studentene har fått utlevert på
forhånd eller i timen. Flere av kursene har også pliktige eller frivillige innleveringsoppgaver og
presentasjoner hvor studentene presenterer sine løsningsforslag. Det økte innslaget av slike aktiviteter
innebærer økt omfang av studentaktiv læring. Ca. 1/3 av timetallet i alle MRR-kurs er satt av til
studentøvelser. Studentøvelsene er godt mottatt av studentene. Enkelte studenter misliker å måtte
presentere, men i forhold til læringsutbytte om god kommunikasjon, anser vi det som viktig at
studentene presenterer løsningsforslag.
7.3.2 Tradisjonelle forelesninger
De resterende 2/3 av timetallet er tradisjonelle forelesninger. MRR har et stort antall eksterne
forelesere. Mange av disse foretrekker å samle sine forelesninger slik at de har tre eller fire timer
forelesning i strekk og gjerne to dager etter hverandre med tre eller fire timer hver dag. Samtidig er
semestrene korte, spesielt vårsemesteret hvor MRR starter et par uker senere enn MØA for å ta hensyn
til studentenes behov for å bistå i årsoppgjørsrevisjon hos sine arbeidsgivere. Studentene kommenterer
at det er lange forelesninger men samtidig kommenterer de at de trenger mer tid i januar, februar og
mars til å bistå arbeidsgiver i årsoppgjørsrevisjonen. MRR er et heltidsstudium, og med tanke på
gjennomføring av studiet, anser vi det ikke hensiktsmessig å starte senere enn det vi allerede gjør (dvs
ca 20. januar).

7.3.3 Filming av forelesninger
Fra høsten 2017 filmer vi alle de tradisjonelle forelesningene i de ni obligatoriske kursene.
Studentøvelsene filmes ikke.
Filmingen gjøres tilgjengelig for studentene både som «live streaming» og som opptak. Det er høy
kvalitet på filmingen. MRR-forelesningen avholdes i auditorium Agnar Sandmo som er rigget med
godt filmutstyr. Det brukes fire kamera med operativ kameramann tilstede under forelesningen.
Filmopptak i HD-format blir redigert og lagt ut på læringsplattformen så raskt som mulig etter
forelesning. Tilgangen til filmede forelesninger har blitt svært godt mottatt av studentene.
Studentene fremhever at filming er en positiv tilleggskilde for dem. Dersom de ikke kan delta i en
forelesning på grunn av sykdom eller annen årsak, kan de likevel få tilgang til forelesningen gjennom
filmopptakene. Når man er fysisk tilstede på forelesningen, kan man bruke filmopptakene i ettertid til
å høre opp igjen det man ikke forstod samt bruke det som repetisjon før eksamen. Filmopptak gir også
tekniske muligheter som å spille av i høyere hastighet, hoppe over deler av forelesning man kan fra
før, spole tilbake og høre opp igjen det man ikke forstod osv. Dette er fordeler som kan bidra til økt
læringsutbytte. Det er imidlertid mange studenter som nå dropper å komme på forelesning når de også
er tilgjengelig på film. Antall studenter som er fysisk til stede på forelesningene i Bergen er merkbart
mindre etter at forelesningene ble tilgjengelig på film. Dette kan påvirke læringsutbyttet for
studentene, og forelesere opplever det som mindre motiverende å forelese når en stor del av studentene
ikke møter opp.
Rektoratet ved NHH opprettet en komite som skulle vurdere bruk av filmopptak i undervisningen.
Komiteen vurderte spesielt filming av forelesninger. Komiteens rapport trekker frem både fordeler og
ulemper med filming av forelesninger og konkluderte med at «det bør ikke legges føringer for de
kursansvarlige mht filming av forelesninger». Rapporten oppfordrer kursansvarlige til å vurdere
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fordelene og ulempene opp mot kursets læringsutbytte. For MRR har filming av forelesninger vært et
nødvendig tiltak for å opprettholde antall studenter. Filming har imidlertid medført en sterk nedgang i
antall studenter som møter opp på forelesninger, og dette kan bidra negativt til læringsutbytte. Vi har
derfor skjerpet inn på kravet til obligatorisk oppmøte på studentøvelsene, se kapittel 7.3.6.
7.3.4 Andre pedagogiske tiltak
Av andre pedagogiske tiltak som ble gjennomført i forbindelse med omleggingen i 2017 er
utarbeidelse av videoer som gir en oversikt over og motiverer for kursene. For noen forelesningstimer
er det også utarbeide forhåndsinnspilte videoer og powerpoint-presentasjoner hvor foreleser har
snakket inn sin gjennomgang som lydfil. Dette brukes både som erstatning for forelesning i auditorium
og som frivillig tilleggsforelesning. Omfanget av forhåndsinnspilte forelesninger er ikke stort, og det
planlegges heller ikke med stor utvidelse av omfanget. Vi vil imidlertid løpende følge med på
utviklingen i pedagogiske verktøy og vurdere å ta i bruk nye verktøy, for eksempel vil MRR 445
innføre mer interaktive forhåndsinnspilte forelesninger.

7.3.5 MRR Oslo
Filming av forelesningene gjorde det mulig å tilby MRR studiet i Oslo uten å måtte doble
ressursinnsatsen. Ingen av de tradisjonelle forelesningene gjennomføres fysisk i Oslo, disse er kun
tilgjengelig på film for studentene i Oslo. Studentøvelsen gjennomføres med fysisk oppmøte både i
Oslo og Bergen, og det er de samme øvelsene som gjennomføres på begge campusene. Innholdet i
MRR-studiene er følgelig det samme i Bergen og Oslo. Forskjellen på studiene er i all hovedsak
knyttet til gjennomføring hvor de tradisjonelle forelesningene avholdes fysisk kun i Bergen og hvor
studentøvelsene i Oslo gjennomføres på fire samlinger á tre timer i alle kursene mens enkelte kurs
sprer dem utover flere forelesninger i Bergen (men antall timer med studentøvelser er det samme både
i Bergen og Oslo). Studentene i Oslo er svært fornøyd med studieopplegget.
Studentene i Oslo har jobb i revisjonsselskapene og mange har etablert familie som gjør det lite
ønskelig å reise til Bergen ett år, og mange av dem ville ikke valgt NHH for sitt ettårige påfyll med
MRR hvis de måtte reise til Bergen. Mange av studentene i Oslo velger NHH fordi vi er i Oslo og
fordi vi tilbyr et opplegg med filmede forelesninger. Filmede forelesninger gir dem bedre mulighet til
å jobbe hos arbeidsgiver samtidig med studiet. En pedagogisk ulempe med denne fleksibiliteten er at
studentene bruker viktig studietid på annen jobb. Revisjonsselskapene og studentene er innforstått med
at MRR er et fulltidsstudium, men i praksis er det likevel mange som jobber mange hundre timer hos
revisjonsselskapene i løpet av studieåret. Figur 7 viser hvor mange timer studentene på første kullet i
Oslo jobbet hos arbeidsgiver samtidig med at de gikk på MRR.
Figur 7 Arbeidsomfang utenfor studiet.
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Figuren viser MRR-studentenes svar på spørsmålet «Hvor mye har du jobbet hos arbeidsgiver siden studiestart i august
2017?». Spørsmålet ble stilt i april 2018 til de femti studentene som startet på MRR-studiet i Oslo i august 2017. 32 studenter
svarte på spørsmålet.

7.3.6 Obligatorisk oppmøte
Mange studenter ønsker selv å velge om de vil møte opp på forelesninger og studentøvelser, og
filming av forelesningene har redusert studentenes oppmøte på forelesningene. For å kunne oppnå
programmets og kursenes læringsutbytter har vi ansett det hensiktsmessig å kreve obligatorisk
oppmøte på studentøvelsene som del av kursgodkjenningskravet. Det er 12 timer med studentøvelser i
hvert kurs, slik at totalt obligatorisk oppmøte er 48 timer per semester. Ofte har enkelte studenter gode
grunner til at de ikke kan møte noen av disse timene, og for å redusere det administrative arbeidet med
å håndtere søknader om fravær, tillater vi følgende fravær på studentøvelsene uten at det går utover
kursgodkjenningskravet:



Oslo: 6 av 48 timer per semester
Bergen: 25 % i hvert kurs

I Oslo gjennomfører alle kursene studentøvelsene som fire tretimers samlinger i hvert kurs. Et fravær
på seks timer tilsvarer da to samlinger. I Bergen består studentmassen både av ettårige og toårige
studenter og ikke alle tar like mange kurs hvert semester. Fraværsgrensen er dermed bestemt på
kursnivå og tilsvarer et fravær på én samling per kurs for kurs som er organisert med de samme fire
samlingene som i Oslo.
For å motvirke noen av de negative konsekvensene av filming, anser vi obligatorisk oppmøte på
studentøvelser som viktig. Symbolet «X» i Figur 8 illustrerer dagens omfang av filming og
obligatorisk oppmøte på MRR. Mange studenter ønsker at vi skal bevege oss enda nærmere hjørne A.
Mange forelesere og andre mener vi bør bevege oss nærmere hjørne B. På de aller fleste av landets
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universiteter og høyskoler har et stort antall studieprogram emner med krav om obligatorisk oppmøte,
og mange av disse er langt strengere enn det vi praktiserer på MRR.3 Etter vår vurdering er dagens
omfang en tilfredsstillende balanse mellom de ulike synene på obligatorisk oppmøte.
Figur 8 Filming og obligatorisk oppmøte

Figuren viser andel av forelesningene på MRR som blir filmet og andel av forelesningene med obligatorisk oppmøte markert
med «X». Denne fordelingen er langt på vei den samme i alle de åtte kjernekursene på MRR. Forelesninger omfatter i denne
figuren både de tradisjonelle forelesningene og studentøvelsene.

7.3.7 Kursgodkjenning
Obligatorisk oppmøte som beskrevet ovenfor er kursgodkjenningskrav for alle de ni obligatoriske
MRR-kursene. Enkelte av kursene krever i tillegg bestått innlevering som kursgodkjenningskrav. Vi
har skjerpet disse kravene etter innføring av filmede forelesning som har redusert oppmøte i
tradisjonelle forelesninger. Vi foreslår å videreføre kursgodkjenningskravene for å sikre studentaktiv
læring og for at det skal være tydelig for studentene at vi forventer en innsats av dem gjennom
semesteret og ikke bare til eksamen.
7.3.8 Forkunnskaper
For de videregående kursene i fjerde semester stilles det i dag krav om forkunnskap ved at studentene
må ha tatt kurs fra første semester eller tilsvarende kurs. For kursene i første semester stilles det ikke
krav om forkunnskap, men enkelte av kursene spesifiserer anbefalte forkunnskaper.
De videregående kursene MRR 443, 452, 452 og 453 bygger alle på kurs som er gitt i første semester
og studentene bør ha tatt disse kursene før de tar de videregående kursene. Det byr imidlertid på en del
administrative utfordringer å stille det som et krav slik som i dagens kursbeskrivelse (for eksempel
hvilke kurs kan godkjennes som «tilsvarende kurs») og enkelte studenter kan ha gode forutsetninger
for å gjennomføre de videregående kursene uten at formelle krav til forkunnskap er oppfylt. Vi
3

https://nfye.w.uib.no/2018/02/14/obligatorisk-oppmote-2/
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foreslår derfor at vi går over til å operere kun med anbefalte forkunnskaper men der være tydelig på
hvilke kurs de videregående kursene bygger på og at de videregående kursene forutsetter at studentene
har tatt disse kursene.

7.3.9 Masteroppgave
Studentene på MRR skriver et selvstendig arbeid (heretter: masteroppgave) på 30 poeng i andre eller
tredje semester. PÅ MØA er det vanlig at oppgaven skrives i tredje eller fjerde semester. MRR har
valgt at studentene skal bruke sitt fjerde semester til de siste fire obligatoriske kursene. Dette er gjort
fordi hensynet til ettårige MRR-studenter gjør at disse kursene må gå på vårsemesteret, og samtidig
anses disse kursene å være på et avansert nivå som tilsier at for toårige studentene kan det være
utfordrende å ta disse kursene i andre semester. På den annen side er også masteroppgave en
utfordrende oppgave som kunne dratt nytte av å ha gjennomført de siste obligatoriske kursene, og det
kan følgelig være tidlig for enkelte å skrive masteroppgave allerede i andre eller tredje semester.
Dersom studenter ønsker å fravike anbefalt progresjon og ta vårkursene i andre semester og skrive
masteroppgaven i fjerde semester, tillater vi dette allerede i dag. Vi anbefaler at vi går over til at
hovedregel er å skrive masteroppgaven i tredje eller fjerde semester. Dette innebærer også at de
obligatoriske kursene som i dag er lagt til fjerde semester, bør tas i andre semester.
For MRR-studenter er det ikke et obligatorisk krav å ta et metodekurs. De obligatoriske kursene har
lite om vitenskapelig metode, men kursene inneholder likevel mye metode (f.eks. revisjonsmetodikk
og verdsettelsesmetoder), og dette sammen med veileders veiledning gjør at studentene har et
tilfredsstillende metodegrunnlag for masteroppgaven. De tre siste kullene har i snitt oppnådd 4,16 i
karakter på masteroppgavene hvor svært få har fått svakere karakter enn B. Dette indikerer at
studentene håndterer metode på en god måte, men for veilederne er det likevel synlig at studentene
starter på oppgaven med lite innsikt i vitenskapelig metode. Det kunne derfor vært ønskelig at
studentene tar et fag med vitenskapelig metode. I vår anbefaling om å tilpasse MRR til vilkårene for
siviløkonomtittelen, har vi foreslått at MRR-studenter skal velge et metodekurs.

7.3.10 Tilbakemeldinger
På studiebarometer skårer MRR svakt på omfang av tilbakemeldinger og veiledning, se Figur 9.
Figur 9 Tilbakemeldinger.
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Figuren viser omfang av tilbakemelding og veiledning. Kilde: Studiebarometer 2018.

Som en konsekvens av størrelsen av kursene, er det ikke stort omfang av individuell tilbakemeldinger
til studentene i løpet av semesteret. I noen av kursene praktiseres innleveringer i grupper på 4-6. I jusskursene gir foreleser tilbakemelding til hver gruppe. I andre kurs gis det generelle tilbakemeldinger i
plenum basert på funn i innleveringene. Studentene etterspør mer direkte tilbakemelding på
innleveringer (se Vedlegg 11.2). Det hadde vært ønskelig å gi studentene mer direkte
tilbakemeldinger, men størrelsen på kursene gjør at det er vanskelig å finne ressurser.
Studentassistenter kan være en ressurs, men siden mange av de aktuelle kursene går i siste semester, er
det ingen studenter tilgjengelig. Dersom vi legger om programdesign slik at mesteparten av kursene
tas de to første semestrene, vil det være flere studenter tilgjengelig som har kompetanse til å kunne
være studentassistenter.
Veiledere til masteroppgavene bør fortrinnsvis være ansatt på NHH. I følge NHHs Guidelines for
supervision of the master thesis kan studentene “require a supervisor that is present at NHH for a
sufficient part of the relevant semester to allow for scheduled meeting”. Dette har vært en
utfordring for MRR siden mange av foreleserne bare har bistilling ved NHH og mange av dem har
sin hovedarbeidsplass i Oslo. Noen av disse har også blitt brukt veiledere, og enkelte studenter har
opplevd at veileder ikke har vært nok tilgjengelig.

I sum hadde det for MRR vært ønskelig å bruke mer lokale ressurser både på løpende
tilbakemeldinger til studentene og på veiledning av masteroppgaver.
7.3.11 Karakterer
Karakterfordelingen på MRR er mer normalfordelt rundt et snitt på mellom B og C enn karakterene på
en del profiler i MØA. Det indikerer at MRR er strengere i karaktergivningen enn MØA. Eksamener
på MRR er også utdanningskravet for godkjenning som statsautorisert revisor. Det ligger derfor et
ekstra ansvar på MRR at listen legges høyt for gode karakterer. Karakterkravet for godkjenning som
statsautorisert revisor er minimum C i alle kurs og selvstendig arbeid. Tabell 14 viser karaktersnittet
for de tre siste kullene i åtte av de obligatoriske kursene for ulike grupper av studenter.
Tabell 14 Karakterer.
MRR-kode
Kursnavn
Toårig, interne
Toårig, eksterne
Ettårig Bergen
Ettårig Oslo
Snitt alle stud.
Antall studenter

411

412

416

443

445

Revisjon
I

Finansregnskap
I

Foretaksrett

Verdsettelse

Topics in
auditing

3,35
3,59
3,73
3,78
3,63
367

3,65
3,67
3,63
3,71
3,65
355

3,52
3,51
3,79
3,70
3,67
419

3,17
3,09
3,20

3,65
3,66
3,70
3,82
3,69
279

3,18
211

446

451

452

Juss

Revisjon
II

Finansregnskap
II

3,68
3,91
3,77

2,93
3,15
3,40

3,38
3,41
3,49

3,79
222

3,32
203

3,46
207

Tabellen viser gjennomsnittskarakter for MRR-studenter som startet i 2015, 2016 og 2017. Datagrunnlaget er hentet ut vår
2018 og omfatter eksamener som er avlagt til og med høst 2017. De fleste studentene har da avlagt eksamen i kursene 411,
412 og 416 som de fleste tar første høsten. Vårkursene blir av mange tatt i fjerde semester og mange på 2017-kullet
(herunder hele Oslo-kullet) og toårige på 2016-kullet inngår følgelig ikke i datagrunnlaget for vårkursene. Kurset MRR417
er ved en glipp ikke tatt med i tallgrunnlaget. Omregning av bokstavkarakterer skjer på følgende måte: A=5, B=4, C=3,
D=2, E=1.

En overordnet analyse av oppnådde karakterer viser generelt et tilfredsstillende nivå. Karaktersnittet er
høyere for høstkursene enn for de mer avanserte vårkursene. I noen kurs gjør ettårige studenter det
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bedre enn toårige, spesielt revisjonsfagene. Mange ettårige studenter har arbeidserfaring og kan
derigjennom ha fått bedre forståelse for revisjonsfaget. Studenter har foreslått at vi avholder et
introduksjonskurs i revisjon for studenter uten arbeidserfaring. I dagens modell er det ikke plass til et
slikt kurs annet enn som et frivillig introduksjonskurs. I en ny modell med ulike profiler (se kapittel
5.2.5) vil det være mer naturlig å tilby grunnleggende kurs i alle profilene.

7.3.12 Vurderingsformer
MRR har i all hovedsak brukt firetimers skoleeksamen som vurderingsform. Vurderingsformene skal
være tilpasset læringsutbyttet, og mange av læringsutbyttene på MRR er av en karakter som kan testes
godt med tradisjonell skoleeksamen. Imidlertid er det enkelte elementer av programmets
læringsutbytte hvor andre vurderingsformer kunne vært mer hensiktsmessig. For eksempel er
anvendelse av regelverk en del av læringsutbyttet men vi har bestemt at i flere av kursene kan
studentene ikke ta med seg regelverket på eksamen. På eksamen får vi dermed ikke testet at studentene
selv klarer å finne frem i regelverket. I noen kurs tester vi dette på innleveringsoppgaver, men
resultatet av innleveringer inngår ikke i sluttkarakteren. Høst 2018 testet vi ut en ny vurderingsform i
MRR 445 Topics in Auditing. Der skulle studentene levere inn term paper som telte 60% av
sluttkarakter og de skulle besvare multiple choice eksamen som telte 40% av sluttkarakteren. MRR
445 ble valgt ut fordi dette er et kurs der forskningsartikler o.l. inngår direkte i pensum og forståelse
og evne til refleksjon er sentralt. Erfaringen med term paper var god, men multiple choice var ikke
godt egnet for denne type kurs hvor refleksjon er sentralt.
Vurderingsformene på MRR må også ta hensyn til at karakterene på MRR-kursene inngår i kravet for
godkjenning som statsautorisert revisor. Både etter gjeldende lov og etter forslag til ny revisorlov vil
det være krav om C i de fag som skal inngå i godkjenningen. Det innebærer at kursene på MRR må
bruke karakterskalaen A-F i alle kurs som kan inngå i godkjenningen, eller i alle fall i et tilstrekkelig
antall kurs til at studenter kan oppfylle godkjenningskravet fullt ut ved NHH. Videre må vi også ta
hensyn til at godkjenningen som statsautorisert revisor er en individuell godkjenning. Dette innebærer
etter vårt syn at vi må begrense bruken av vurderingsformer som involverer gruppearbeid. Term
paperet i MRR 445 i forrige avsnitt var gruppearbeid i grupper på 2-4 studenter. Å kunne samarbeide
med andre er en viktig ferdighet i praksis og i samsvar med NHHs strategi. Det kan derfor være
hensiktsmessig at enkelte vurderinger skjer på denne måten, men en klar overvekt av vurderingene på
MRR bør være individuelle vurderinger. Individuelle vurderinger kan foretas på mange måter:
tradisjonell skoleeksamen uten hjelpemidler, skoleeksamen med tilgang til hjelpemidler på papir
og/eller online, individuelle hjemmeeksamen osv. Siden karakterene vil inngå i godkjenningen som
statsautorisert revisor, anser vi det som hensiktsmessig å ha kontroll med individualiteten slik at
hjemmeeksamen ikke anbefales. Det kan imidlertid være aktuelt å teste ut skoleeksamen med fri
tilgang til hjelpemidler. I den grad det er mulig å oppnå tilstrekkelig grad av individualitet, kan det
også være aktuelt å ha flere vurderingspunkter i løpet av semesteret. Dette siste er kommentert av flere
utvekslingsstudenter som en attraktiv variant, se kapittel 7.2.6, og det kan også være positivt i forhold
til sensurfrister, se kapittel 7.3.13. Disse muligheten må utredes videre.
Noen av programmets læringsutbytte bør testes på annen måte enn gjennom vurderingsformer som
skal inngå i sluttkarakteren. For eksempel bør læringsutbytte som er opptatt av livslang læring testes
på annen måte. Vi viser til NHHs arbeid med Assurance of Learning (AoL).
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MRR har gått over til digital eksamen i alle de obligatoriske kursene. Erfaringene er stort sett positive,
både blant studentene og sensorene og vi vil fortsette å avholde digitale eksamener i samme omfang.
Som følge av viktigheten av hver enkelt eksamen i forhold til utdanningskravet for statsautorisert
revisor, ønsker vi så langt det er mulig at det er ca. en uke mellom hver eksamen i de obligatoriske
MRR-kursene. Eksamenskontoret har i stor grad klart å legge en eksamensplan i samsvar med dette
ønsket. Studentene uttrykker stor tilfredshet med en slik eksamensplan, se Vedlegg 11.2. Vi vil søke å
videreføre en slik eksamensavvikling.

7.3.13 Sensur
Av Lov om universiteter og høyskoler fremgår det at «sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke
særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid». Som følge av karakterenes status i forhold til
godkjenningskravene for statsautorisert revisor har vi lagt stor vekt på at sensuren må være av høy
kvalitet. For det første har vi dobbel sensur på alle besvarelser i de fleste kursene, dette er mer enn det
som er vanlig på andre masterkurs ved NHH. For det andre bruker vi eksterne sensorer fra
revisjonsselskaper, advokatselskaper o.l. I samsvar med råd fra det Rådgivende organ for MRR,
foretrekker vi da å anvende sensorer med lang erfaring (typisk partnere eller seniormanagere i
revisjonsselskapene). For disse sensorene er desember og juni hektiske arbeidsperioder hos
hovedarbeidsgiver, og de kan ha problem med å få avviklet sensur innen tre ukers fristen. MRR har
derfor tidligere fått innvilget forlengelse av sensurfrist hvor vårkursene har blitt innvilget frist til
august (1. august for vårkursene 2019).
NHHs styre har i sak 83/18 gjort det tydelig at før eventuelle nye utvidede sensurfrister innvilges i
fremtiden, må instituttene som søker utvidet frist, kunne redegjøre for tiltak iverksatt for å unngå
utvidet frist. Sammen med IRRR jobber MRR med å korte ned sensurfristene, men for å nå treukers
fristen, må det gjøres tiltak som antageligvis vil redusere kvaliteten på sensuren. Et aktuelt tiltak kan
være å redusere dobbelsensur til 25% (eller 25 besvarelser) som er den grensen som brukes ellers på
NHH. Et annet tiltak kan være å avvikle sensoravtale med personer som ikke kan gjennomføre sensur
innen treukers fristen. Gjennomføring av det siste tiltaket kan medføre at vi (selv ved reduksjon av
dobbelsensur) må finne nye sensorer som kan forplikte seg til treukers fristen. Dette kan medføre at vi
får et sensorkorps med mindre erfaring, noe som er uheldig, spesielt for vårkursene som krever høy
grad av profesjonelt skjønn.

8. RELEVANS
Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv
(STF § 2-2 (2)). MRR er et profesjonsstudium som må være i kontinuerlig utvikling for å være best
mulig tilpasset kompetansekrav og forventinger samfunnet og revisjonsbransjen stiller til
statsautoriserte revisorer. Det er viktig at MRR også i fremtiden evner å tilpasse seg nye
kompetansekrav og forventninger til sine kandidater.

8.1 Bransjens vurdering av relevans
MRR er et profesjonsstudium som inngår i utdanningskravet for statsautorisert revisor, og svært
mange av MRR-studentene har allerede jobb i et revisjonsselskap eller kommer til å begynne å jobbe i
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et revisjonsselskap. Vi legger derfor stor vekt på tett dialog med revisjonsbransjen for å sikre
programmets relevans. I Referansegruppen er bransjen representert med én representant for
revisjonsselskapene, for tiden er dette en revisjonspartner i KPMG. Dessuten har MRR etablert et eget
Rådgivende organ for MRR som består av én representant fra hvert av de fem store
revisjonsselskapene samt én representant fra Den norske Revisorforening. I følge sitt mandatet skal
organet «bidra til at NHH når sitt mål om et attraktivt MRR av høy faglig kvalitet som gir relevant
kompetanse for utdanningen av statsautorisert revisor». Disse medlemmene i Referansegruppen og i
Rådgivende organ for MRR har gitt nyttige innspill for å sikre høy relevans i MRR, og de
tilbakemeldinger vi har fått tilsier at bransjen generelt er fornøyd med relevansen i vårt MRR-studium.

8.1.1 Jobb og lønn
Alle signaler tilsier at studentene får jobb. I arbeidsmarkedsundersøkelse 2017 oppgir 93 % å være i
jobb et halvt år etter avsluttet eksamen, mens de resterende 7 % oppgir å studere videre. I 2018 oppgir
95 % å være i jobb mens 5 % er uten jobb. I følge Arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2018 har nesten
alle kandidatene jobb i revisjonsselskap, og kandidatundersøkelsen for 2018 som undersøker status
hos kandidatene to år etter at de avsluttet studiet, viser at 100% av MRR-kandidatene har relevant jobb
og 91% og 83% av MRR-kandidatene opplever at henholdsvis arbeidsgiver og arbeidsoppgaver er
svært relevant. 100% av MRR-kandidatene har også fått seg jobb på det geografiske stedet de ønsket. I
følge Arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2018 har alle som svarte på undersøkelse, jobb i Norge.
I følge arbeidsmarkedsundersøkelsen 2017 er startsnittlønn kr 477 500 som ligger noe over tilsvarende
for MØA (kr 463 000). MRR skiller seg fra NHHs andre studier ved at en stor andel av kandidatene
typisk allerede vil være i et arbeidsforhold og planlegger å fortsette i dette. I følge
Kandidatundersøkelsen for 2018 har MRR-kandidatene en gjennomsnittlig lønn etter to år på 507.000.
Dette er nesten 30.000 under gjennomsnittet for en MØA-kandidat, 25.000 under gjennomsnittet for
kandidater fra UiB (hvor medisinsk-odontologisk fakultet inngår med en gjennomsnittslønn som ligger
ca 165 000 høyere enn MRR) og ca 10 000 høyere enn gjennomsnitt for kandidater fra Høgskolen i
Bergen. MRR-kandidatene har hatt en reallønnsnedgang sammenlignet med forrige
kandidatundersøkelse.

8.2 Studentenes vurdering av relevans
MRR skårer høyt på relevans. Studentene vurderer studieprogrammets relevans til ca. 4,5 på en skala
til 5, både i kursevalueringene (se Figur 4), i Studiebarometeret for 2018 og i studentenes rapport om
undervisnings- og evalueringsformer på MRR (se Vedlegg 11.2). Tabell 15 viser studentenes
vurdering per kurs.
Tabell 15 Relevans.
MRR-kode
Kursnavn
Relevans
Responsrate

411

412

416

418

443

445

451

452

453

Revisjon

Finansregnskap

Foretaks
-rett

Skatt og
avgift

Verdsettelse

Topics in
auditing

Revisjon

Finansregnskap

Digital
revisjon

4,71
28 %

4,57
29 %

4,41
27 %

4,71
30 %

4,29
34 %

3,89
26 %

4,43
25 %

4,50
52 %

4,32
74 %

Tabellen viser gjennomsnittlig skår gitt av studentene på påstanden «Jeg kan se at dette kursets innhold er nyttig og relevant
for studiet mitt» i kursevalueringene av MRR-kurs gitt vår 2018 og høst 2018.
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Hvert enkelt av MRR-kursene vurderes som svært relevant av studentene. Kun ett kurs har en
gjennomsnittsskår under 4. Dette er Topics in Auditing som er det kurset som er mest rettet mot
forskning og kritisk refleksjon. Studentene ved MRR gir tidvis uttrykk for at de ønsker mindre teori og
mer praktiske problemstillinger. Dette ønsket samsvarer ikke med NHHs strategi om forskningsbasert
undervisning. Medlemmene i det Rådgivende organ for MRR representerer en viktig
arbeidsgivergruppe for MRR-studentene, og disse medlemmene er enig i at undervisningen ved MRR
skal legge stor vekt på konsepter og teori fordi dette gir studentene et bedre grunnlag for å forstå
konseptene og for å tilpasse seg til fremtidige endringer.
I Studiebarometeret for 2018 er påstanden Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet en påstand
som får høyeste vurdering av studentene med 4,5 på en skala til 5, og relevansen av utdanningen er
også det området hvor MRR studentene avviker mest positivt mot landsgjennomsnittet, se Figur 10.
Figur 10 Relevans.

Figuren viser MRR-studentenes vurdering av relevans sammenlignet med landsgjennomsnittet. Kilde: Studiebarometer 2018.

8.3 Forelesernes bidrag til relevans
MRR har mange forelesere som har sin hovedjobb i revisjonsselskap, advokatselskap eller andre
relevante selskaper, og mange av dem har lang erfaring og jobber på øverste nivå i disse selskapene.
Disse foreleserne er løpende oppdatert på bransjens behov og kursene til disse behovene.
Mange av de fast ansatte ved NHH som er involvert i MRR, har også lang fartstid fra
revisjonsselskaper og advokatselskaper, dette gjelder for eksempel fungerende programleder og flere
av de kursansvarlige. Disse personene er også aktive i organisasjoner og komiteer som er relevante for
MRR, for eksempel i Den norske Revisorforening, i Norsk Regnskapsstiftelse og i Universitets- og
høgskolerådet.
I sum har MRRs programleder, kursansvarlige og forelesere en unik innsikt i revisorbransjens behov
som bidrar til høy grad av relevans i MRR

8.4 Teknologiforståelse
Revisjonsselskapene er for tiden inne i en prosess der revisjonen digitaliseres og automatiseres.
Teknologiforståelse og digitalisering er et satsingsområde for NHH og MRR. NHH og fagmiljøet på
MRR ble høsten 2017 tildelt 10 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å forske på den
pågående digitale transformasjonsprosessen i revisjonsselskapene og for å videreutvikle MRR slik at
studentene har den nødvendige kunnskapen for møte den nye digitale revisjonsvirkeligheten. Som et
ledd i dette, tilbød MRR fra våren 2018 et nytt kurs i digital revisjon som er utviklet i tett samarbeid
med revisorprofesjonen og internasjonale forsknings- og undervisningsmiljøer med kompetanse på
området. Dette kurset, MRR 453 Digital revisjon, er obligatorisk på MRR for studenter opptatt 2018.
Digitaliseringsdimensjonen ansees som helt sentral i den fremtidige utdanning av statsautoriserte
revisorer og vil gjennom forskning og undervisning få en sentral plass på MRR.
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8.5 Ny revisorlov
I NOU 2017:15 foreslås det nye utdanningskrav for statsautoriserte revisorer. Dette kan medføre
behov for endring i programdesign (se kapittel 5.2.3). Det foreslås imidlertid ikke store endringer i det
faglige innholdet. Utdanningskravene foreslås fortsatt å omfatte fagområdene revisjon,
finansregnskap, verdsettelse, foretaksrett og skatte- og avgiftsrett. Dette er de samme fagområdene
som allerede er innarbeidet i vårt MRR-program, og behovet for faginnhold antas ikke å endre seg
som følge av eventuell lovendring.

8.6 Praksis
For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale (STF § 2-1 (9)). MRR har ikke praksis
som en obligatorisk del av studieprogrammet og er følgelig ikke omfattet av studietilsynets krav om
praksiskrav.
Praksis i utdanningen inngår imidlertid i NHHs overordnede plan for implementering og oppfølging
av satsingsområder i NHHs strategi, og i 2019 startes internship-kurs med uttelling for internasjonale
arbeidserfaring. Dette er kurs som gir 7,5 stp og består av ca. 150 timer arbeid i et selskap i utlandet og
ca. 70 timer akademisk arbeid. Dette tilbudet bør også være tilgjengelig for toårige MRR-studenter på
lik linje med MØA-studenter. Det kan tenkes at en del toårige MRR-studenter allerede er ansatt i et
revisjonsselskap og ønsker å ta internship i dette selskapet. Etter vår vurdering er slikt
ansettelsesforhold ikke til hinder for internship så lenge dette gjennomføres i utlandet og det faglige
innholdet oppfyller kravene som stilles for internship-kurset.

9. RAMMEKVALITET
Rammekvalitet omfatter forutsetningene for studentens læring, og inkluderer studentenes fysiske og
psykososiale arbeidsmiljø, herunder de ansattes kompetanse

9.1 Fagmiljø
Studietilsynsforskriften § 2-3, 4.ledd sammen med NHHs interne retningslinjer stiller krav til at minst
50 % av årsverkene som er knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte med minst 20% stilling
hos NHH, og minst 50% av fagmiljøet skal bestå av ansatte med førstekompetanse, hvor minst 10%
har professorkompetanse.
Tabell 16 viser at kravet til egne ansatte er oppfylt.
Tabell 16 Andel ansatte ved NHH.

Kjernekurs
Fulltidsansatte ved NHH
Ansatte med minst 20 % stilling

35 %
84 %

Kjernekurs pluss
vanlige valgfag
51 %
89 %

Tabellen viser andel av forelesningstimer i studieåret 2017/2018 som ble utført av henholdsvis fulltidsansatt (100% stilling)
og ansatte som har minst 20% stilling (inklusiv de fulltidsansatte). «Kjernekurs» er de åtte obligatoriske kursene.
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«Kjernekurs pluss vanlige valgfag» er de åtte obligatoriske kursene pluss kursene MRR445, MRR453, MRR413A, MRR413B
og BUS426E.

Tabell 17 viser at også kravet til førstekompetanse er oppfylt.
Tabell 17 Professor- og førstekompetanse

Kjernekurs
Professorer og dosenter
Førsteamanuensis og postdoc
Sum første kompetanse
Annen kompetanse
Sum

26 %
26 %
52 %
48 %
100 %

Kjernekurs pluss
vanlige valgfag
35 %
36 %
71 %
29 %
100 %

Tabellen viser andel av forelesningstimer i studieåret 2017/2018 som ble utført av personer med henholdsvis
førstekompetanse og annen kompetanse, samt hvordan andel førstekompetanse fordeler seg på professor/dosent-kompetanse
og førsteamanuensis/postdoc-kompetanse. «Kjernekurs» og «kjernekurs pluss vanlige valgfag» er beskrevet i forrige tabell.
Gruppen «annen kompetanse» består av 17 personer hvorav de fleste er partnere i revisjons- og advokatselskaper og besitter
dermed kompetanse som er svært verdifull for MRR. Fire av dem har også en PhD.

De aller fleste av foreleserne med førstekompetanse er aktive forskere som publiserer artikler og
bøker, deltar på relevante konferanser og sitter i komiteer som er relevante for MRRs fagområder som
for eksempel i the Secretary General’s High Level Advisory Group in Integrity and Governance, i
redaksjon i European Accounting Review og i styret og komiteer i Norsk RegnskapsStiftelse og Den
norske Revisorforening. En sentral del av fagmiljøet ved MRR har ansvar for Digital Audit Research
Project som er et fire års forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet.
Fagmiljøet som er knyttet til forelesning på MRR har altså god kompetanse. Men det er mange
personer som er involverte som forelesere. Tabell 18 viser at 45 personer var involvert som forelesere
og/eller sensor i de åtte kjernekursene på MRR i studieåret 2017/2018.
Tabell 18 Antall forelesere og sensorer.

Antall personer som bidrar som foreleser
Antall personer som bidrar som både foreleser og sensor
Antall personer som bidrar som sensor
Sum = antall personer som bidrar som foreleser og/eller sensor

9
13
23
45

Tabellen viser antall personer som bidrog som foreleser, sensor eller begge deler i de åtte kjernekursene på MRR i studieåret
2017/2018.

Det høye antallet personer som er involvert som forelesere og/eller sensorer er en følge av at MRR er
et profesjonsstudium som inngår i utdanningskravet for tittelen statsautorisert revisor og MRR har
ansett det hensiktsmessig å knytte til seg høyt kvalifiserte personer fra revisjons- og advokatselskaper
m.fl. For det første har disse personene spisskompetanse som NHH ikke har selv. For det andre bidrar
de med høy kvalitet på sensur av eksamensbesvarelser som er avgjørende for å kvalifisere til tittelen
statsautorisert revisor.
Studentene setter stor pris på den praktiske erfaring disse foreleserne bringer med seg inn i
forelesningene. Samtidig er det en iboende risiko for at mange eksterne forelesere i samme kurs kan
bidra til overlapp og manglende rød tråd, og at studentene opplever foreleserne som vanskelig
tilgjengelig for spørsmål utenfor forelesning. Den kursansvarlige får da et ansvar for å sikre kvaliteten
på kursets innhold og være tilgjengelig for studentene når de ikke får kontakt med ekstern foreleser.
Den interne sammenhengen i kurs og mellom kurs på MRR har blitt sterkere i de senere år, men
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studenter kommenterer fortsatt tilfeller av overlapp og utydelig rød tråd, og kursansvarliges rolle og
ansvar for å sikre god sammenheng innad i et kurs og mellom kurs vil fortsatt være et viktig
fokusområde.

9.2 Lokaler
MRR er lokalisert både i Bergen og Oslo.
Alle de obligatoriske kursene på MRR må filmes for at forelesningene skal bli tilgjengelig også for
studentene som er tatt opp på MRR i Oslo. For studentene i Oslo er de filmede forelesningen eneste
tilgang de har til hoveddelen av forelesningene. Kvalitet på filmingen må derfor være høy og
auditorium Agnar Sandmo er utrustet med filmutstyr som sikrer dette. Med unntak av MRR412 blir
alle forelesninger i Bergen i de obligatoriske MRR-kursene, samt MRR445, avholdt i Agnar Sandmo.
Både forelesere og studenter opplever dette som en god løsning som MRR ønsker å fortsette med.
MRR412 har mange MØA-studenter i tillegg til MRR-studentene og forelesningene avholdes i
auditorium A siden auditorium Agnar Sandmo blir for lite. Disse forelesningene filmes med det
standardutstyret som er montert i auditoriet, og filmkvaliteten oppleves tilfredsstillende.
Under rehabilitering av høyblokken vil auditorium Agnar Sandmo ikke være tilgjengelig og MRR er
tilbudt et auditorium på Merino. Programleder for MRR og instituttstyrer for IRRR har meldt inn
bekymring for det tilbudte auditoriet. Denne bekymringen kommenteres ikke videre i denne
programevalueringen.
I Oslo blir de obligatoriske casesamlingene avholdt i NHHs lokaler i Drammensveien 44. Disse
lokalene fungerer tilfredsstillende for casesamlingene, men har begrenset kapasitet. Digital eksamen
for MRR-studentene i Oslo blir gjennomført hos Norges Idrettshøgskole gjennom avtale som har en
øvre begrensning på antall studenter. Både lokalene i Drammensveien 44 og dagens ordning for digital
eksamen begrenser NHHs mulighet til å øke antall studenter i Oslo vesentlig med dagens modell for
gjennomføring av MRR i Oslo. Dagens kapasitetsbegrensninger gjør det også vanskelig å åpne for at
MRR-studenter i Bergen kan delta på samlinger og/eller eksamen i Oslo fremfor Bergen eller bruke
lesesalen i Oslo. Hittil har vi derfor praktisert at fasilitetene i Oslo er tilgjengelige kun for de som er
tatt opp på MRR i Oslo, og kun for de som er tatt opp på årets kull. Det siste innebærer blant annet at
ved gjentak av eksamen må studenter fra MRR i Oslo reise til Bergen for å ta eksamen.
I lokalene i Oslo er det videre begrenset med lesesalsplasser i lokalene. Med virkning fra studiestart
høst 2018 ble et møterom i tredje etasje gjort tilgjengelig som lesesal, men dette rommet har bare plass
til ca. 10 studenter.
For videre utvikling av MRRs tilbud i Oslo hadde det vært ønskelig med lokaliteter som hadde vært
mer fleksible i forhold til antall studenter vi kan betjene, både med tenke på forelesning, lesesal og
eksamen.

9.3 Studiemiljø
Ledelsen for MRR er ikke kjent med uakseptable situasjoner i studentmiljøet på MRR.
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Komiteen som evaluerte undervisnings- og rapporteringsformer på MRR trekker frem studiemiljøet på
MRR som en stor fordel. Studentene er så få at de kjenner hverandre godt, «hvilket fasiliterer for en
faglig utfoldelse og trygghet som få andre profiler kan måle seg med», se Vedlegg 11.2.
Samtidig er studiemiljøet preget av at flertallet av MRR-studentene tar ettårig MRR. Det betyr at de
allerede har fullført en master og mange av dem er ansatt i revisjonsselskap og har jobbforpliktelser i
løpet av studieåret. Forhold som dette gjør at den gjennomsnittlige MRR-student deltar mindre i og er
mindre avhengig av et studentmiljø utenfor kursene. Innenfor kursene deltar studentene i grupper i
forbindelse med gruppearbeid.
Dette kan også være en av forklaringene til at MRR skårer svakere enn NHH og landsgjennomsnitt på
læringsmiljø, se Figur 11. Svarene i Studiebarometer kommer dog kun fra toårige MRR-studenter som
går på sitt andre semester, et semester de har lite kontakt med andre MRR-studenter som følge av at
dette semesteret blir brukt til utveksling, valgfrie kurs eller masteroppgave. De toårige studentene er
færre i antall enn de ettårige og de vil følgelig merke at flertallet av studentene har andre forpliktelser
som gjør at de deltar lite på forelesning og engasjerer seg lite i studentmiljøet.
Figur 11 Læringsmiljø.

Figuren viser studentenes vurdering av læringsmiljø på MRR. Kilde: Studiebarometer 2018.

Det er uansett ønskelig at studentene føler tilhørighet til et godt studentmiljø. I Bergen har studentene
tilgang til de samme studentaktivitetene som andre NHH-studenter. For MRR-studentene i Oslo
innebærer mangel av fysiske forelesninger, begrenset lesesalskapasitet og mangel på tilgjengelige
studentaktiviteter utenfor kursene at det er vanskelig å etablere et studentmiljø som gjør at studentene
føler seg som en NHH-student på lik linje med studenter i Bergen. Etter første studieår i Oslo spurte vi
studentene hvor mye de savnet et tradisjonelt studiemiljø. Tabell 19 viser at det var nesten ingen som
savnet det i stor grad
Tabell 19 Studentmiljø Oslo.

Jeg har i stor grad savnet mer kontakt med andre studenter
Jeg har til en viss grad savnet mer kontakt med andre studenter
Ikke noe stort savn
Antall studenter som svarte på spørsmålet

1
14
15
30
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Tabellen viser antall studenter for hvert av svaralternativene til spørsmålet «Undervisningsopplegget og begrenset tilgang på
campus (inkl. lesesalsplasser) gjør at det ikke har blitt et tradisjonelt student- og studiemiljø ved MRR Oslo. Hvor mye har du
savnet mer kontakt med medstudentene gjennom studieåret?». Spørsmålet ble stil i april 2018 til første kullet på MRR Oslo.

For å bidra med en viss grad av kullfølelse i Oslo, arrangerer vi allmøter med grei bevertning.

10. OPPSUMMERING
MRR anses som svært relevant og studentene er godt fornøyd med studieopplegget for MRR. I denne
programevalueringen har vi påpekt behovet for å gjøre endringer på programnivå for å tilpasse MRR
til nye rammebetingelser som større konkurranse fra andre MRR-program og nye utdanningskrav i
forslag til ny revisorlov. Vi har også foreslått en del endringer på kursnivå for å sikre bedre samsvar
med NHHs nye strategi og oppdaterte læringsutbytter for MRR, samt tilpasninger til de foreslåtte
endringene på programnivå. Våre forslag til tiltak er oppsummert i en egen handlingsplan som vil gå
til Utdanningsutvalget for uttalelse.
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11. VEDLEGG
11.1 Programevaluering MRR 2018: Mandat for delevaluering av
undervisnings- og vurderingsformer på MRR
Alle studietilbud som tilbys ved NHH gjennomgår periodiske evalueringer. Gradsgivende
studieprogram skal ifølge NHHs retningslinjer for programevalueringer4 evalueres hvert femte år.
Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) skal evalueres i 2018. Evalueringen skal munne ut i en
rapport som sendes NHHs styre til orientering og det skal utarbeides en handlingsplan på bakgrunn av
funnene i evalueringen.
Programevalueringen skal dekke alle de seks kvalitetsaspektene i det systematiske kvalitetsarbeidet
som angitt i Figur 1.

Figur 1: De seks aspektene ved Kvalitet i utdanningen ved NHH.
Representanter fra næringslivet, studenter og eksterne sakkyndige som er relevante for studietilbudet,
skal bidra i evalueringen. Programleder for MRR, som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging
av evalueringen, avgjør på hvilke måte disse gruppene involveres. Programleder MRR mener det er
nyttig og ønskelig at relevante eksterne parter og studenter bidrar i evalueringen av MRR.
Undervisning og vurdering er et viktig kvalitetsaspekt ved MRR der det er spesielt nyttig og
hensiktsmessig med en evaluering fra studentene.
I følge NHHs strategi 2018-2021 er målet for studiekvalitet at:
NHH skal ha en kultur for kvalitet i utdanningene der administrasjon, fagstab og studenter hele
tiden jobber sammen for å forbedre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogrammer og
læringsmiljø skal være på høyde med topp internasjonale handelshøyskoler.
Kvalitetsaspektet Undervisning og vurdering er beskrevet slik i NHHs kvalitetssystem5:
Undervisningskvalitet omfatter kvaliteten på aktivitetene som skal bidra til studentenes læring.
Undervisnings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet, og hensiktsmessige
pedagogiske verktøy skal brukes. Både studenten og underviser skal møtes med høye
forventninger.
4

Retningslinjer periodiske evalueringer (programevalueringer) vedtatt 31. januar 2018 av prorektor for utdanning, prorektor
for forskning og direktør NHHE.

5

Systematisk kvalitetsarbeid ved NHH, Kvalitetssystem for utdanningen vedtatt 7. desember 2017 av NHHs
styre, revidert av rektor 30. januar 2018.
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Med dette utgangspunktet ønsker programleder for MRR at det etableres en egen komite for
delevaluering av undervisnings- og vurderingsformer på MRR bestående av representanter for
studentene. Studentmedlemmer oppnevnes i samråd med Fagutvalget NHHS og Seksjon for
utdanningskvalitet, studieadministrativ avdeling. Innenfor rammen av det angitte mandatet for
komiteen og med komiteens tilgang på relevant materiale og dokumentasjon om MRR, arbeider
komiteen uavhengig av programleder.
Mandatet for evalueringen av undervisnings- og vurderingsformer er formulert relativt vidt slik at
komiteen kan ta opp forhold den anser relevante. Undervisnings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet. Det er derfor naturlig at komiteen vurderer undervisnings- og
vurderingsformer opp imot læringsutbytte på programnivå (jf. vedlegg).
I det følgende er det angitt aktuelle undervisnings- og læringsaktiviteter (type aktivitet, omfang av
aktivitet, kvalitet i aktivitet etc.) som kan være naturlig for komiteen å vurdere, men komiteen står
fritt til å kommentere andre sider ved undervisnings- og vurderingsformene på MRR.












Forelesning i auditorium
Bruk av filming av forelesninger og videoer
Oppgavegjennomgang
Innleveringsoppgaver
Presentasjoner holdt av studenter
Pensum
Forelesere
Pliktig versus frivillig deltagelse på forelesning og samlinger med øvelser
Pliktig versus frivillig innleveringer
Eksamensform
Oppnåelse av læringsutbytte

Komiteen bes redegjøre for sine vurderinger i en rapport til programleder for MRR. Rapporten kan
inneholde forslag til tiltak i handlingsplan for undervisnings- og vurderingsformer. Det antas at en
rapport på 5-10 sider vil være tilstrekkelig, men komiteen bestemmer selv omfanget. Delkomiteens
rapport vil inngå som vedlegg til programevalueringen av MRR. Programleder vil innarbeide deler av
og referere til delrapporten i programevalueringen av MRR.
Vi ber om at komiteen for delevaluering av undervisnings- og vurderingsformer sender sin rapport til
fungerende programleder for MRR (kjell.rosok@nhh.no) innen 30. september 2018.
Vi takker for velvillig deltakelse og bidrag i evaluering av MRR.

Med vennlig hilsen
Professor Aasmund Eilifsen
Programleder MRR
Mobil: +47 99537764

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok
Fungerende programleder MRR 01.07.1801.08.19
Mobil: +47 90502817
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11.2 Rapport om undervisnings- og vurderingsformer i MRRprogrammet
(format på rapporten er endret i forhold til original, innhold er uendret)

Innledning
Studentutvalget ved NHH (SUN) ble våren 2018 forespurt av Seksjon for utdanningskvalitet om å
utarbeide en rapport om undervisnings- og vurderingsformer for Masterprogrammet Regnskap og
revisjon (MRR). I tillegg til to representanter fra fra SUN, har arbeidsgruppen bestått av tre nåværende
og tidligere MRR-studenter som ble spilt inn av Seksjonen og fungerende programdirektør.
Arbeidsgruppen ble opprettet i august 2018.
Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:
Gunnhild Solemdal (masteransvarlig i Studentutvalget ved NHH, leder av arbeidsgruppen)
Magnus Johannesen (2-årig MRR Bergen, siste år)
Henrik Roalsø (2- årig MRR Bergen ferdig uteksaminert)
Henny Marie Fløystad (1-årig MRR Oslo, ferdig uteksaminert )
Ingelin Uthaug (fagpolitisk ansvarlig, Kjernestyret NHHS)
Arbeidsgruppen har hatt flere møter for å diskutere de ulike temaene. I tillegg til temaer som inngikk i
arbeidsgruppens mandat (punkt 2, 3 og 4) har arbeidsgruppen også diskutert MRR sin posisjonering
og relevans i markedet. Arbeidsgruppen anser dette som et viktig område som bør tas med videre i
arbeidet, og valgte derfor å inkludere posisjonering og relevans i markedet som en egen del i
rapporten.
Rapporten inneholder følgende deler:
1. Posisjonering og relevans i markedet
2. Fagkombinasjon
3. Kvalitet i undervisningen
4. Kvalitet på vurderingsform

1. Posisjonering og relevans i markedet
Forslaget til ny revisorlov dannet grunnlaget for en del diskusjoner i arbeidsgruppen. Diskusjonen
sentrerte seg rundt endringen som letter på kravene for å bli statsautorisert revisor, da det etter lovens
ikrafttredelse vil være mulig å bli statsautorisert revisor ved å ha en MØA-grad som tilfredsstiller visse
krav til fagemner (https://www.revisorforeningen.no/fag/ny-revisorlovgivning/nyheter-nyrevisorlov/revisorutdanningen/). Dette vil øke konkurransen til de MRR-profilene NHH tilbyr i dag,
både fra andre institusjoner som tilbyr slike i tillegg til vårt eget MØA-program.
Arbeidsgruppen anerkjenner truslene en slik endring utgjør for MRR-profilen. Det er enighet om at
MRR-profilen er av høy kvalitet, men at det foreligger et stort potensiale når det kommer til å
kommunisere dette ut til studentene. Det bør derfor videre settes et betydelig fokus på målrettet og
tydelig markedsføring for å kommunisere dette ut, både internt og eksternt. Arbeidsgruppen tror dette
vil kunne gi resultater som på sikt er mer positivt utslagsgivende for MRR-profilen enn å gjøre mer
drastiske strukturelle endringer, som eksempelvis å legge profilen under MØA-paraplyen for å kun ha
ett opptak.
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Arbeidsgruppen anbefaler at følgende momenter bør belyses bedre i markedsføringen av profilen:




De karrieremulighetene en slik profil gir. Mange har nok ikke en god nok forståelse for hva
revisorrollen innebærer. Det er viktig at vi viser spekteret av muligheter graden gir, og
viktigheten av innsikten den resulterer i. Flere er også usikre på revisorrollens fremtid i en
stadig mer digitalisert verden, hvilket belyser viktigheten av å kommunisere tydelig hvilke
muligheter digitaliseringen gir snarere enn utfordringene.
Studiemiljøet på profilen er trukket frem som en av dens største fordeler. Med så få på
profilen kjenner studentene hverandre, hvilket fasiliterer for en faglig utfoldelse og trygghet
som få andre profiler kan måle seg med. Dette er en egenskap ved profilen få utenfor vet om,
og den bærer med seg potensial for markedsføring.

Utover dette er arbeidsgruppen fornøyd med programmets relevans, og de mener et av profilens
styrker er kvalitetssystemet innad i profilen. Med egne studenttillitsvalgte og eksterne representanter
fra næringslivet som gjennomgår profilen på jakt etter nødvendige endringer kan dette sies å være et
unikt system for MRR-profilen. Dette gir en dynamikk i profilen som står i fare for å forsvinne dersom
man legger profilen under MØA-paraplyen.
Arbeidsgruppen trekker frem at revisorutdanningen er en profesjonsutdanning hvor det etiske aspektet
er et sentral element. Det er derfor viktig å bevare det etiske miljøet og bevisstgjøringen gjennom hele
studiet. Arbeidsgruppen retter en bekymring for hvordan dette blir ivaretatt dersom MRR innlemmes
som en profil under MØA-paraplyen.
Med dette kan det konkluderes med at MRR-graden ved NHH holder høy kvalitet og relevant innhold,
men at det er viktig at dette kommunisere bedre ut i til eksisterende og potensielle MRR-studenter for
å sikre at de også sitter igjen med samme oppfatning av relevans. I forhold til posisjonering er det i
tillegg viktig å finne ut hvilke faktorer som differensierer oss fra våre nye og gamle konkurrenter, slik
at vi ikke mister søkere til andre institusjoner.

2. Profilens struktur
Den toårige MRR-graden har i dag en relativt stram struktur med fire obligatoriske kurs første og siste
semester. For å tilrettelegge for jevn progresjon og økt faglig utbytte foreslår arbeidsgruppen å spre de
obligatoriske kursene i større grad. Forslaget underbygges av at metoden som anvendes i juss-fagene
oppleves som ny og annerledes for mange av studentene, spesielt for de som kommer rett fra bachelor.
For å innarbeide denne arbeidsmetodikken bør derfor juss-fagene legges etter hverandre slik at
studentene får tilstrekkelig med mengdetrening i juss-metode og skriveteknikk. MRR443 Verdsettelse
beskrives som et krevende fag, og det er derfor naturlig at dette faget legges til siste semester.
Imidlertid er det viktig at det tilbys en fleksibilitet slik at fagplanen kan endres for studenter som
ønsker å dra på utveksling.
Videre foreslår arbeidsgruppen å tilby et introkurs til revisjon rettet mot studenter som begynner på
MRR-studiet direkte fra BØA. Ettersom disse studentene i stor grad har mindre forkunnskaper
innenfor revisjon og regnskap sammenlignet med studenter som tar det ettårige MRR-studiet, er det en
utfordring å tilpasse kursene for begge gruppene. BØA-studentene opplever kursinnholdet som nytt og
krevende og de fleste har lite erfaring å bygge på fra tidligere fag. På den andre siden oppleves mye av
kursinnholdet som kjente problemstillinger for de ettårige studentene. For å minske kunnskapsgapet
anbefales det at det tilbys et introkurs til revisjon rettet mot de som kommer direkte fra BØA,
tilsvarende introkurset til digital revisjon som i dag tilbys de ettårige studentene.
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Med bakgrunn i ovennevnte redegjørelse foreslås følgende struktur for toårige MRR-studenter:
1. Semester: Introduksjonskurs til revisjon, MRR411 Revisjon, MRR412 Finansregnskap,
MRR416 Foretaksrett, MRR418 Skatte- og avgiftsrett
2. Semester: MRR453 Digital revisjon, MRR451 Revisjon, MRR452 Finansregnskap, valgbare
kurs/MRR445 Topics in Auditing
3. Semester: selvstendig arbeid
4. Semester: MRR443 Verdsettelse, 3 valgbare kurs/MRR445 Topics in Auditing
Arbeidsgruppen trekker også frem at enkelte av fagene overlapper, og at innholdet med fordel kan
fordeles bedre mellom de ulike fagene. Dette gjelder for eksempel finansregnskap 1 og 2, hvor de
samme IFRS-standardene blir gjennomgått i begge kurs. Ettersom det er forskjellige forelesere i de to
finansregnskapsfagene fører dette til en del overlapp. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at fagene
kunne fordelt temaer/standarder bedre mellom seg og gått mer i dybden. Tilsvarende blir det også en
del overlapp i juss-fagene, noe som arbeidsgruppen mener skyldes mangel på en klar kursansvarlig
som påser at det finnes en rød tråd i undervisningsopplegget, og koordinering av innhold mellom de
ulike foreleserne.
Det trekkes frem at en del av fagene er store og at disse med fordel kan komprimeres. Eksempler på
dette er finansregnskapsfagene og verdsettelsesfagene hvor det foreligger en del overlapp hva gjelder
enkelte standarder (spesielt IAS 16, 36 og 38 og IFRS 15 og IFRS 9). Det er ansett som
hensiktsmessig med en kort gjennomgang av tidligere pensum, men flere peker på at pensum per i dag
er for repetitivt. Ettersom MRR er i en særklasse der alle studenter følger samme undervisningsløp bør
dette være mulig å unngå da kompetansegraden blant studentene er relativt lik. En mulig løsning på
dette er å kommunisere bedre hvilke forelesninger som baserer seg på repetisjon.

3. Kvalitet på undervisningen
Eksterne forelesere blir benyttet i ulik grad i de obligatoriske MRR-kursene. Det er stor verdi i å
benytte eksterne forelesere fra næringslivet i undervisningen ettersom dette bidrar til en god faglig
innsikt som studentene opplever som relevant og spennende. Imidlertid trekkes det frem særlig to
utfordringer ved bruk av eksterne forelesere; de er mindre tilgjengelige for henvendelser fra
studentene og det oppleves det i noen tilfeller at undervisningsopplegget mangler en rød tråd.
Sistnevnte problemstilling gjelder særlig i de kursene der hvor de eksterne foreleserne har ansvar for
en liten del av kursopplegget, slik som i juss-fagene. Arbeidsgruppen tror dette skyldes mangel på
kommunikasjon mellom kursansvarlig og de eksterne foreleserne. Dette fører til at det oppstår
overlapp mellom forelesningene, hvilket resulterer i en ineffektiv læringssituasjon. Arbeidsgruppen
anbefaler derfor at det i kurs hvor eksterne forelesere er sentrale, er det viktig med en sterkere
tilstedeværelse fra kursansvarlig, og at han/hun gir tydelige føringer for hva hver enkelt forelesning
skal, og ikke skal, inneholde.
Det påpekes at det er lite bruk av case de første semesterne. Det oppleves av studentene i
arbeidsgruppen at studentene møter ulikt forberedt til caseundervisningen. Dette fører til et ujevnt
læringsutbytte hos studentene, hvilket er uheldig. Det fremmes med dette et forslag om å heller levere
inn casene og få tilbakemelding på disse fremfor å ta gjennomgangen i plenum. Hva gjelder casets
innhold kan disse med fordel inneholde flere enklere problemstillinger som eksempelvis feil bruk av
mva-satser og feil i utfylling av reiseregninger. Flere av de casene som studentene arbeider med per i
dag omhandler tematikk som ikke blir aktuelle før de kommer til manager/partner-nivå i næringslivet
(eksempelvis nedskrivninger og avsløring av misligheter).
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Store deler av MRR-graden i Oslo baserer seg på filming av forelesninger, samt enkelte deler i
Bergen. Arbeidsgruppen er særs fornøyd med måten dette gjennomføres på, og ønsker å rose
organiseringen av undervisningsopplegget.

4. Kvalitet på vurderingsform
Arbeidsgruppen er enige i at det C-kravet er nødvendig for å sikre at studentene har oppnådd et visst
kompetansenivå. Kravet fører imidlertid med seg et visst karakterpress, hvilket forsterkes av at
hjelpemidler ikke er tillatt på eksamen. Det er uenighet i arbeidsgruppen hvorvidt utestengelsen av
hjelpemidler er hensiktsmessig. Enkelte mener at dette bør oppheves da arbeidslivet ikke utelukker
disse, mens andre mener at det uansett ikke er tid til å benytte disse hjelpemidlene i en eventuell
arbeidssituasjon. Da det var en såpass høy grad av usikkerhet innad i gruppen konkluderte vi ikke med
noe konkret her, men oppfordrer til refleksjon blant den enkelte foreleser rundt hva som er
hensiktsmessig for hvert enkelt fag.
Det trekkes i tillegg frem at eksamensperioden er svært godt lagt opp, da det til enhver tid er minimum
én uke mellom hver eksamen. Dette er en eksersis MØA-profilen har mye å lære av.

5. Konklusjon
Avslutningsvis vil arbeidsgruppen konkludere med at MRR-profilen har mange egenskaper som gjør
den unik, men at det fremdeles finnes en del forbedringspotensialer ved den. Disse inkluderer
følgende:
-

Økt fokus på målrettet markedsføring av profilen
Endre struktur på fagplan til den som er foreslått i rapporten
Kursansvarlig må legge sterkere føringer på eksterne forelesere og legge bedre til rette for
kommunikasjon mellom disse
Flere relevante case

Vi vil i tillegg benytte anledningen til å takke Kjell Ove Røsok for det gode samarbeidet. Vi ser frem
til å fortsette arbeidet for en enda bedre MRR-profil.
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11.3 Instruks for Programleder for Master i Regnskap og Revisjon
(MRR)
Programleder for MRR utnevnes av prorektor for utdanning for en periode på fire år.
Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, rapporterer til prorektor og er medlem
av utdanningsutvalget. Hun/han fungerer på prorektors fullmakt og har beslutningsmyndighet på
områder/i saker som ikke er av overordnet, strategisk og prinsipiell karakter. Beslutningsmyndigheten
skal utøves i samråd med prorektor og i tråd med strategiske føringer og evt. handlings- og tiltaksplaner.
Programleder har ansvar for å følge opp og implementere vedtak som gjøres av prorektor for utdanning
og styret.
Programleder skal ha en egen rådgivende referansegruppe, bestående av minst én student og minst én
ekstern representant fra arbeidsmarkedet, foruten representanter fra relevante fagmiljøer ved NHH
(institutter). Programleder må samarbeide tett med både prorektor, instituttene, referansegruppen og
administrasjonen.
Dette innebærer blant annet at programleder skal:













ha ansvar for at utdanningsprogrammet til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig
tilpasset nåværende og framtidige behov i arbeidsmarked og samfunn.
ha ansvar for at studieprogrammet er tilrettelagt for at alle studenter skal opparbeide seg
internasjonal kompetanse, både gjennom mobilitetsopphold i utlandet og ved NHH.
etterspørre kurstilbudet fra fagmiljø, koordinere og sørge for indre sammenheng, integrasjon og
faglig helhet på programnivå, og vedta det endelige undervisningstilbudet. Større endringer i
studieprogrammene skal vedtas av prorektor.
motivere og inspirere til bruk av nye pedagogiske metoder og aktivt fremme en kvalitets- og
delingskultur blant tilsatte.
ha en utøvende rolle i kvalitetsarbeidet gjennom å ivareta viktige rutiner for kvalitetskontroll
og iverksette tiltak for kvalitetsutvikling der dette er nødvendig, i samråd med prorektor.
overvåke kvaliteten i studieprogrammet og aktivt utnytte nøkkeltall og evalueringsresultater til
fornyelse og utvikling, herunder til å planlegge organisering, innhold og arbeidsmåter og
komme med innspill om behov for endringer i kurstilbud og i undervisnings- og
vurderingsformene.
ha ansvar for å ivareta kontakt ut mot eksterne aktører som Den norske Revisorforening,
revisjonsfirma og Finanstilsynet.
gi innspill til budsjett for studieprogrammet til prorektor, disponere tildelt budsjett og føre tilsyn
og kontroll med regnskap gjennom året.
ha ansvar for å følge opp alvorlige og vedvarende svikt i leveranser, herunder manglende
sensur, begrunnelser, sensorveiledninger, forhåndsgodkjenninger, innpass, etc.
ved behov gi råd-/være diskusjonspartner for administrasjonen i spørsmål knyttet til den
løpende driften, eksempelvis i forbindelse med opptak av studenter, dispensasjon fra
overgangsbestemmelsen, innpass av ekstern utdanning, tap av studierett, utvidet studierett, flere
eksamensforsøk, utsatt eksamen, etc.
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11.4 Mandat for Rådgivende organ for MRR ved NHH
Formål
Det rådgivende organet skal bidra til at Norges Handelshøyskole (NHH) når sitt mål om et attraktivt
Masterstudium i regnskap og revisjon (MRR) av høy faglig kvalitet som gir relevant kompetanse for
utdanningen av statsautorisert revisor. Spesielt gjelder dette, men er ikke begrenset til, å gi støtte og
råd til:
(1) utforming og faglig innhold av MRR,
(2) attraktivitet og tilgang på studenter for MRR i Bergen og Oslo,
(3) engasjement og bruk av fagressurser fra revisjonsfirmaene og Den norske Revisorforening
(DnR) på MRR og
(4) tilgang på personell og data for forskningsformål fra revisjonsfirmaene og DnR.

Sammensetning
Det rådgivende organet består av ett medlem fra ledelsen i hvert av revisjonsfirmaene BDO, Deloitte,
EY, KPMG og PwC, og ett medlem fra DnR.
Medlemmene oppnevnes av NHH for fire år.
NHH er representert i det rådgivende organet med leder for Institutt for regnskap, revisjon og
rettsvitenskap (IRRR) og programdirektør for MRR. Andre i ledelsen på NHH og fagansvarlige på
MRR, samt ansvarlig for MRR i Oslo, er representert i det rådgivende organet etter behov.
Programdirektøren for MRR er ansvarlig for det rådgivende organet.

Beslutningsmyndighet
Det rådgivende organet skal gi råd til ledelsen på MRR og NHH og til NHHs besluttende organer.

Møteaktivitet
Normalt møtes det rådgivende organet én gang i halvåret. Hyppigere møter kan avtales etter behov.
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LEDELSESMODELL PÅ INSTITUTTNIVÅ – FØRSTEGANGS
BEHANDLING
Saksbehandler Johanne Vaagland
Arkivreferanse 19/01739-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
12.09.2019

Utvalgsnr
37/19

Forslag til vedtak:
Styret tar de presenterte vurderingene til etterretning og legger til grunn at merknadene som
ble gitt i møtet ivaretas i det videre arbeidet. Styret imøteser en videre behandlingen av saken
på sitt møte den 12.12.2019 med sikte på da å beslutte hvorvidt NHH skal gå over til en
modell med ansatte instituttledere.

Bakgrunn:
I 2016 vedtok styret ved NHH å endre ledelsesmodell på toppnivå fra delt ledelse med valgt
rektor til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. I forkant av endringen ble
valg av ledelsesmodell på toppnivå vurdert av en arbeidsgruppe nedsatt av styret. Å vurdere
organiseringen på instituttnivå lå utenfor arbeidsgruppens mandat den gang, men i sin rapport
skrev de at det vil være naturlig at NHH vurderer dette spørsmålet når ledelsesmodell på
toppnivå er avklart.
På det første møtet i styrets inneværende periode (september 2017) ble valg eller ansettelse av
instituttledere løftet som en sak i styret. I saksfremlegget fremkom det at ny rektor i samråd
med øvrig ledelse hadde vurdert spørsmålet om valg eller ansettelse av instituttledere, og
hadde kommet frem til at høyskolen i sin første periode med ny ledelsesmodell ville være best
tjent med å opprettholde ordningen med valgte instituttledere i denne perioden. I vurderingen
ligger det et klart signal om at det i neste omgang vil være aktuelt å gå over til ansatte
instituttledere.
Styret vedtok å videreføre ordningen med valgte instituttledere frem til 31.07.2021. Styret ba
videre om at det ble gjort vurderinger av ny ledelsesmodell med særlig vekt grenseflaten
mellom tilsatt rektor og valgte instituttledere.
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Det har nå gått to år siden modellen med ansatt rektor trådte i kraft, og det er dermed på tide å
vurdere hvorvidt organiseringen på instituttnivå også bør endres med hensyn til å gå over til
ansatte instituttledere. Våren 2019 har en i både Instituttlederforum, Administrativt
lederforum og i Samarbeidsutvalget kort presentert planen om å styrebehandle denne saken
inneværende høst. Dagens instituttledere er som nevnt valgt frem til 31.07.2021. Av hensyn
til gjennomføringen av eventuelle ansettelsesprosesser, er det hensiktsmessig at en eventuell
beslutning om å endre ledelsesmodell på instituttene gjøres på et relativt tidlig tidspunkt.
I dette dokumentet gis det en oversikt over status i sektoren med hensyn til ledelsesmodell på
instituttnivå, en gir en vurdering av sentrale forhold som kan påvirke preferansene for valg av
modell, og en presenterer implikasjonene av en eventuell endring. Dette danner et grunnlag
for en første diskusjon av valg av ledelsesmodell på instituttnivå på NHH. På bakgrunn av
denne samt videre arbeid med forankring og avklaringer i organisasjonen, legges det opp til at
saken presenteres med sikte på endelig vedtak i styremøtet den 12.12.2019.

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

Hva gjør institusjonene?
Av de største institusjonene i Norge har NTNU, OsloMet, Nord Universitet, USN, UiS og
HVL alle enhetlig ledelse på toppnivå. Det samme gjelder BI. Mens NTNU og BI har hatt
enhetlig ledelse i mange år, har de andre institusjonene byttet i løpet av de siste fem årene.
UiA, UiB, UiO og UiT har valgt å beholde sin ordning med valgt rektor og delt ledelse på
toppnivå.
På fakultets- og instituttnivå ser det annerledes ut. En gjennomgang av
utdanningsinstitusjonenes ledelsesmodeller på fakultets- og instituttnivå viser at de aller fleste
har ansatt dekan og instituttleder, og at de har hatt dette i lengre tid. Som eksempel innførte
Høgskolen i Bergen enhetlig ledelse på institutt- og avdelingsnivå allerede i 2006, og NMBU
i 2003. NTNU vedtok å avskaffe ordningen med valgte instituttledere i 2012. Ved UiB, UiO
og UiT er ansatt instituttleder normalen, men med mulighet for å kunne ha valgte
instituttledere hvis ønskelig.
Oversikten under viser ledelsesmodell på ulike nivå ved norske utdanningsinstitusjoner som
har enhetlig ledelse. Som en ser, er det gjennomgående ansatte instituttledere (og dekaner) på
institusjonene som har enhetlig ledelse.

2

37/19 Organisering ved instituttene - valgte eller ansatte instituttledere - 19/01739-1 Ledelsesmodell på instituttnivå – Førstegangs behandling : Ledelsesmodell på instituttnivå – Førstegangs behandling

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Kommentarer

HINN

Ansatt rektor og
ekstern styreleder.

Ansatt leder. Uavklart
styringsstruktur

6 fakultet

HVL

Ansatt rektor og
ekstern styreleder.

Nord Universitet

Ansatt rektor og
ekstern styreleder.
Ansatt rektor og
ekstern styreleder.
Ansatt rektor fra
august 2019.
Ansatt rektor og
ekstern styreleder.

Ansatt dekaner.
Utpekt råd, ikke
kollegiale organ.
Ansatt leder. Ingen
kollegiale organ.
Ansatt leder. Valgt
styre.
Ansatte dekaner.
Valgt styre.
Ansatte dekaner.
Valgt falultetsstyre.

Ansatt leder. Har
lærermøter, men
ingen kollegiale
organ.
Ansatt instituttleder.
Ikke kollegiale organ.
Har ikke tre nivå.

5 faglige avdelinger

Ansatt rektor og
ekstern styreleder.
Ansatt rektor og
ekstern styreleder.

Ansatt leder/dekan.
Valgt råd.
Ansatt dekan. Ingen
kollegiale organ.

Ansatt rektor og
ekstern styreleder.

Ansatt instituttleder.

NMBU
UiS
NTNU

OsloMet
USN

BI

Ansatt leder. Valgt
råd.
Ansatte
instituttledere. Styre
råd eller utvidet
ledergruppe.
Ansatt leder. Valgt
råd.
Ansatt instituttleder.
Ingen kollegiale
organ.

Faglig virksomhet i 4
fakultet.

7 avdelinger på nivå
2.
6 fakultet, 1
museum.
8 fakultet, 1 museum
+ adm.

7 enheter på nivå 2.
4 fakultet.

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

Kilde: Forskerforbundet. Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler per 1.1.2019.

Forhold som kan påvirke valg av ledelsesmodell
Styring og ledelse
I en institusjon med enhetlig ledelse på toppnivå (ansatt rektor og ekstern styreleder) kan en
modell med valgte instituttledere fremstå inkonsistent. En ansatt rektor har sin myndighet fra
styret. Det impliserer at rektor rapporterer og står til ansvar overfor styret når det gjelder
strategioppfølging og driften forøvrig. På samme måte har de nærmeste lederne (prorektorer
og et utvalg administrative ledere på NHH) sitt mandat og sin myndighet på de aktuelle
delområdene fra rektor, og de står tilsvarende til ansvar overfor vedkommende når det gjelder
rapportering og resultater. Enhetlig ledelse er således konsistent implementert i store deler av
NHH sin organisasjon.
Instituttene og deres instituttledere er imidlertid en unntagelse. I dagens modell på NHH er
instituttstyrene, hvor medlemmene er valgt av instituttets ansatte, instituttenes øverste organ.
Instituttleder, som også er valgt av instituttets medlemmer, står ansvarlig overfor
Instituttstyret. Det er dermed ingen klar myndighetsdelegasjon fra rektor eller prorektorer til
instituttleder.
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Det er opplagt slik at dyktige og engasjerte instituttledere gjennomgående vil kunne fungere
godt enten vedkommende er valgt eller ansatt. Rektor eller prorektorer vil også kunne utøve
myndighet gjennom eksempelvis utforming av incentiver og rammebetingelser av stor
betydning for instituttene eller i kraft av en almen autoritet i sin stilling. Det er likevel slik at
en modell med valgte instituttledere tidvis kan medføre at ledelse erstattes av
forhandlingssituasjoner. I tillegg kan det reises spørsmål om hvorvidt en modell med valgte
instituttledere sikrer at ikke hensyn til hele institusjonen kommer for sterkt i bakgrunnen til
fordel for et mer partielt perspektiv. På den andre siden er man ikke garantert at helheten blir
bedre ivaretatt gjennom å ansette instituttleder. Dog er det utvilsomt slik at en tydelig
ledelseslinje blir best ivaretatt gjennom enhetlig ledelse på instituttnivå når en har enhetlig
ledelse på toppnivå. Tydelig myndighet ovenfra kan også være nyttig for en instituttleder når
avgjørelser skal tas eller prioriteringer må gjøres.
Faglig legitimitet
I akademia er en leders faglige legitimitet en nøkkelfaktor for å ha gjennomslag overfor de
vitenskapelig ansatte. Faglig legitimitet hos en instituttleder er derfor viktig for å inngi tillit
og for å ha kraft i lederfunksjonen. Kanskje er det også slik at ledere med høy faglig
legitimitet har de beste forutsetningene for å bidra til å sikre akademisk frihet slik som
definert i Universitets- og høyskoleloven.
Det kan argumenteres for at valgprosessen bidrar til å sikre at en instituttleder som er valgt av
de ansatte, vil ha nødvendig faglig legitimitet. En lederkandidat som ikke har faglig
legitimitet, kan derfor i prinsippet antas ikke å bli valgt. I praksis er det imidlertid langt fra
sikkert at dette er tilfelle, da det ofte er kun én eller et fåtall kandidater til vervet som
instituttleder. Det kan også være utfordrende å bedømme om det er den faglige legitimiteten
eller helt andre egenskaper som avgjør valgresultatet.
En ansatt instituttleder vil pr. definisjon ikke få faglig legitimitet gjennom et valg, men det
trenger ikke å bety at vedkommende vil ligge tilbake for alternative valgte kandidater når det
gjelder faglig legitimitet. Dette vil i stor grad avhenge av kvalifikasjonskravene som settes og
gjennomføringen av ansettelsesprosessen. Ettersom viktigheten av faglig legitimitet er
uomtvistelig, må en kunne legge til grunn at en søker å ansette instituttledere som har de
nødvendige egenskapene på dette området. Uavhengig av om instituttlederen er valgt eller
ansatt, vil det over tid være utøvelsen av lederrollen som bestemmer graden av faglig
legitimitet.
Demokrati og medbestemmelse
Ved valg av instituttleder og øvrige medlemmer av instituttstyret, har alle ansatte ved det
respektive instituttet innflytelse gjennom sin stemmerett. Det bidrar til en opplevelse av
involvering, og det sikrer – noe avhengig av antall kandidater – en rimelig grad av
medbestemmelse.
Et argument som ofte benyttes mot ansettelse av instituttledere, er at det vil føre til at
beslutninger i større grad blir tatt i lukkede rom av et begrenset antall involverte. I tillegg kan
implementeringen av de ulike vedtakene bli vanskeligere. De som skal sette i verk vedtatte
endringer, har kanskje ikke deltatt i saksforberedelsene i tilstrekkelig grad og kan derfor
mangle både informasjon og engasjement.
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Dette er argumenter en må ha i mente hvis NHH velger å gå over til å ansette instituttledere.
Det er uansett ikke sikkert at en overgang til ansatte ledere automatisk vil føre til at de ansatte
ikke blir involvert eller hørt. Ved ansettelse av instituttledere vil instituttstyrene få en annen
rolle enn de har i dag, men for å sikre involvering kan det opprettes instituttråd der ansatte og
studenter er representert eller arrangeres regelmessige institutt-allmøter. Dette er en måte en
kan sikre involvering av de ansatte på selv om de ikke selv er direkte deltakende i å velge sin
egen leder.
Rekruttering
Et argument som gjerne blir benyttet til fordel for en modell med ansatte instituttledere, er at
det åpner for flere reelle kandidater til lederstillingene. Dette betinger selvfølgelig at det
legges opp til en prosess som åpner opp for ansettelse av eksterne kandidater. I dag er dette
sannsynligvis et særlig viktig poeng for mindre institutter som har færre kandidater å velge
mellom internt.

Implikasjoner av å endre modell
En beslutning om å gå over til ansatte instituttledere vil utløse et behov for å avklare aspekter
ved organiseringen av ansettelsesprosessen og konsekvensene for organiseringen av
instituttene. De berørte temaene har både praktiske og prinsipielle sider, og disse må i stor
grad avklares før en eventuelt starter prosessen med å ansette instituttledere. Sentrale forhold
som må avklares, inkluderer følgende:
•

Instituttleders kvalifikasjoner: En må avklare hvilke kvalifikasjoner en skal kreve at
instituttlederen skal ha. Forhold som lederegenskaper og administrativ kompetanse må
åpenbart vektlegges sterkt, og en kan i prinsippet tenke seg at dette kan dominere
faglige kvalifikasjoner. Vektlegging av instituttleders faglige legitimitet, se over,
tilsier imidlertid at kvalifikasjonskravene for instituttledere på NHH må kombinere
solid faglig kompetanse med lederegenskaper, administrativ kompetanse mm.
Avveiningene på dette punktet kan potensielt settes på spissen når en vurderer
eksterne søkere. I utgangspunktet fremstår det rimelig å legge til grunn at en
instituttleder må ha faglig kompetanse tilsvarende et nivå som utvilsomt ville
kvalifisert til en fast vitenskapelig stilling på NHH.

•

Stillingsbrøk: En må avklare stillingsbrøken til instituttlederfunksjonen ved de ulike
instituttene. Det er nærliggende å vurdere muligheten for at en ansatt,
«profesjonalisert» instituttleder får en stillingsbrøk på 100% ved de største
instituttene, mens det samme neppe er hensiktsmessig på de minste instituttene. Ved
stillingsbrøk under 100% må en avklare hvordan den gjenstående andelen av stillingen
skal dekkes inn. I tilfelle stillingsbrøkene øker signifikant i forhold til dagens
situasjon, må en også vurdere eventuelle tilpasninger av instituttenes administrative
organisering.

•

Ansettelsesperiode: Et naturlig utgangspunkt er at instituttledere ansettes for en
periode på fire år tilsvarende åremålet for en rekke andre funksjoner på NHH og i
sektoren forøvrig. Det kan likevel være hensiktsmessig å undersøke rommet for, og
hensiktsmessigheten av, alternative, lengre ansettelsesperioder for instituttledere.
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•

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

•

Rekrutteringsprosess: En må utforme en rekrutteringsprosess som gir en
hensiktsmessig avveining mellom involvering av instituttene og ledelsens innflytelse
på ansettelsesprosessen. Utformingen av prosessen vil i stor grad avhenge av hvorvidt
en åpner for eksterne kandidater eller ikke. En kan på dette punktet tenke seg et
spekter av muligheter som spenner fra kallelse til en fullskala, ordinær
ansettelsesprosess.

•

Organisering på instituttene: En overgang til ansatte instituttledere vil påvirke
organiseringen av instituttene. En vil ikke lenger ha instituttstyrer med
beslutningsmakt, men det er naturlig å tenke seg instituttstyrer (eller instituttråd etc.)
med en rådgivende funksjon overfor den ansatte instituttlederen. Dette tilsier en
avklaring av hvilke rammer som bør settes for instituttenes organisering, slik at det
ligger godt til rette for nødvendig involvering mm. i en modell med ansatte
instituttledere. I utgangspunktet er det rimelig å tenke seg instituttutvalg med om lag
samme relativt brede representasjon som idag, herunder med studentrepresentanter.
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INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM ARBEIDSRELEVANS I
HØYERE UTDANNING
Saksbehandler Johanne Vaagland
Arkivreferanse 19/01746-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
12.09.2019

Utvalgsnr
38/19

Forslag til vedtak:
Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille høringsinnspillet til KD basert på diskusjonen i
møtet.
Bakgrunn:
Som styret har blitt orientert om i møte 03.06.19, har NHH mottatt en invitasjon fra KD om å
komme med innspill til en ny Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Denne
skal legges fram for Stortinget våren 2021. Svaret fra NHH skal være styreforankret. NHHs
svarfrist er 15. september.
Til å utarbeide et svar fra NHH ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle
studieprogrammene (jfr styresak 29/19). Arbeidsgruppen har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Merete Ræstad
Linda Orvedal
Endre Bjørndal
Kjell Ove Røsok
Tore Hellebø
Linda Rud
Ann-Mari Haram

Seniorrådgiver, Seksjon for utdanningskvalitet (koordinator)
Programleder BØA
Programleder MØA
Programleder MRR
Direktør NHHE
Avdelingsleder, Forskningsadministrativ avdeling
Seniorrådgiver, Seksjon for internasjonale relasjoner

I tråd med KDs invitasjon skal svarbrevet ikke være en uttømmende rapport om NHHs
virksomhet med tanke på arbeidsrelevans, men gi innspill og ideer til den nye
Stortingsmeldingen.
Ambisjonen for Stortingsmeldingen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i høyere
utdanning gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og
læring. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet, og arbeidslivet skal få tilgang på
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relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling.
Invitasjonen peker på noen hovedutfordringer som vi blir bedt om å kommentere og eventuelt
supplere. Videre blir vi bedt om å svare på en rekke spørsmål relatert til «Samarbeid om
høyere utdanning», «Samarbeid om studentenes læring», og «Myndighetsnivå». KD ønsker
også at vi kommer med gode eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere
utdanning.
I svarbrevet fra NHH har vi gitt noen generelle betraktninger, men også sagt noe om NHHs
erfaringer på de enkelte områdene. Eksempler fra egen virksomhet som er inkludert i
svarbrevet, viser ulike tilnærminger til det å inkludere arbeidsrelevans i utdanningen; f.eks.
CEMS, masterprofiler, masteremner, internasjonal praksis og studentenes engasjement i
karriereveiledning.
Spørsmålene som gjelder obligatorisk praksis i utdanningen er ikke besvart, da NHH ikke har
noen erfaring på området.
I tillegg til NHHs eget utkast til innspill legger vi ved UHR-Økonomi og administrasjon sitt
innspill til stortingsmeldingen, da dette har mange gode refleksjoner og peker på utfordringer
som også er relevante for NHH.
Vedlegg:
1 – Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
2 – UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) sitt innspill til arbeidsrelevansmeldingen
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Vedlegg 1 - sak 38/19

Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
Vi viser til invitasjon til å komme med innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere
utdanning, og takker for muligheten til å dele våre synspunkt.
NHH er opptatt av at utdanning, forskning og formidling er preget av både faglig substans og av
relevans for næringslivet og samfunnet for øvrig. Dette krever kontinuerlig faglig fornyelse i takt med
observerte megatrender og nye utviklingstrekk som oppstår; teknologisk endring, globalisering,
bærekraft, mv. Et sentralt kjennetegn ved NHHs virksomhet er en nær og omfattende interaksjon med
næringsliv og samfunnsinstitusjoner. Faglig substans og relevans preger både studieprogrammer,
forskning og formidling.
Våre utdanningsprogram skal balansere teori og analyse med relevant praktisk anvendelse, for å gi
våre kandidater solide analytiske ferdigheter, god forståelse for nye utviklingstrekk/megatrender og et
sterkt engasjement for samfunnet.
Relevant praktisk anvendelse innebærer blant annet at tidsriktige problemstillinger, eksempler, case og
simuleringer benyttes i undervisningen, at praksis i form av internship integreres i utdanningen og at
representanter fra arbeidslivet på ulike måter trekkes inn i undervisning, veiledning og utvikling av
studieprogrammene. Allerede i velkomstuken bruker vi tid på å lære de nye bachelorstudentene
casemetodikken, som innebærer at studentene blir utfordret til å sette seg inn i relevante og reelle
problemstillinger og situasjoner som man senere kan møte i arbeidslivet.
NHH vil gjennom kontinuerlig faglig fornyelse av program, profiler og kurs sørge for at
studenter/kandidater til enhver tid er relevante i arbeidsmarkedet. Dette gjelder både på kort og lang
sikt, dvs. at utdanningen må fokusere på langsiktige behov samtidig som dagens behov for kompetanse
må sikres. Etablert kunnskap blir raskere utdatert, og utdanningen må derfor «lære studentene å lære»
samtidig som behovet for livslang læring ivaretas.
Arbeidsrelevans for NHH, og for økonomisk-administrative utdanninger, kan skille seg fra
arbeidsrelevans ved andre typer utdanninger og dermed ha andre muligheter og utfordringer. Til tross
for dette og selv om det er et godt samarbeid mellom NHH og aktører i nærings- og arbeidsliv,
nasjonalt og internasjonalt, er det et potensiale for å gjøre mer.

Dette notatet svarer på KDs invitasjon til UH-sektoren om å gi innspill og refleksjoner til den
kommende stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Invitasjonen deler spørsmålene
inn i seks overskrifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen
Samarbeid om høyere utdanning
Samarbeid om studentens læring
Myndighetsnivå
Eksempler
Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for helse- og sosialfag- og
lærerutdanning.

Spørsmålene er besvart i samsvar med spørsmålsinndelingen i invitasjonen.
Spørsmål 6 (Supplerende spørsmål om kvalitet og relevans i obligatorisk praksis for helse- og
sosialfag- og lærerutdanning) er ikke besvart da det ikke er relevant for NHH.
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1 Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen
I invitasjonen fra KD er det trukket opp noen utfordringer som man tenker at
arbeidsrelevansmeldingen må belyse. Relatert til disse er vi bedt om å svare på følgende spørsmål:
1.
2.
3.

Er dere enig i at dette er sentrale utfordringer?
Hva vil dere eventuelt fremheve for å supplere eller korrigere utfordringsbildet?
Hvordan mener dere de store omstillingene vi står overfor (digitalisering, grønt skifte, migrasjon, etc.)
påvirker samfunnets kompetansebehov, og hvordan bør arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene
samarbeide for å møte disse?

Utfordringene det er pekt på er sentrale når man ser sektoren under ett. Hvor relevante de er kan
derimot variere fra institusjon til institusjon og studieprogram imellom. Vi har valgt å besvare dette
spørsmålet ved å gå systematisk gjennom hver enkelt utfordring som er skissert i invitasjonen, gi en
generell kommentar og supplere med NHHs erfaringer der det er naturlig.

1.1 Spørsmål 1:
Er dere enig i at dette er sentrale utfordringer?
Utfordring 1
Arbeidsmarkedet er i omstilling, og kompetansebehovene endrer seg. Gapet mellom hva studentene
lærer og hvordan de lærer og behovene i fremtidens arbeidsliv må ikke bli for stort.
Dette er utfordringer enhver høyere utdanning må ha i tankene når de utarbeider studieporteføljen og
innholdet i studieprogrammene. Behovene i framtiden er ikke alltid opplagte, verken for
utdanningssektoren eller arbeidslivet, og for noen områder skifter dette raskere enn man rekker å
tilpasse kurs og studieløp. Det er derfor viktig å skille mellom den basiskompetansen høyere
utdanning skal sørge for at kandidatene innehar og den kompetansen de skal utvikle gjennom
arbeidspraksis og/eller etter- og videreutdanning.
Kandidatene er ikke utlærte selv om de er uteksaminerte, det er derfor også viktig at
grunnutdanningene legger til rette for læring for livet og at de bidrar til å utvikle studentenes
endringskompetanse.
Utfordring 2
Overgangen fra høyere utdanning til arbeid er vanskelig for noen grupper. For kandidater fra noen av
de disiplinbaserte utdanningene vedvarer den vanskelige arbeidsmarkedssituasjonen.
Hvor vanskelig overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet er vil nok variere. Så det å forberede
studentene på hva som møter dem i arbeidslivet bør være sentralt i alle studieprogram. Dette kan
gjøres ved for eksempel trening av spesifikke ferdigheter, caseoppgaver gitt av arbeidslivet, internship,
bedriftsbesøk, mentorordninger, gjesteforelesere.
Når det gjelder arbeidsmarkedssituasjonen har NHH, som kun tilbyr profesjonsutdanninger, ingen
indikasjoner på at det er vanskelig for våre kandidater å få jobb. Tabellen under viser resultatene fra en
intern arbeidsmarkedsundersøkelse1 fra 2018. I tillegg til at nesten alle er i jobb kort tid etter
avsluttede studier, viser undersøkelsen også at en meget stor andel av NHHs studenter får jobb før de
er ferdig uteksaminert. Det indikerer at våre kandidater er attraktive på arbeidsmarkedet. I tillegg viser
undersøkelsen at kandidatene får relevante jobber i forhold til utdanningen. Noe som indikerer at
utdanningen vi gir ved NHH er relevant for det arbeidsmarkedet de møter per i dag.
2016
1

2017

2018

«Job Market Survey 2018», NHH. Gjennomføres årlig
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I jobb («main occupation») 6 mnd. etter avsluttede studier
Relevant jobb i forhold til utdanning
Fikk jobb før avsluttede studier

86,7
94,4
74,3

88,1
94,6
73,6

92,1
96,3
85,6

Utfordring 3
Tilgangen til praksisplasser er for lav i mange studier. Kvaliteten på praksisen varierer
NHH har ikke obligatorisk praksis i noen av studieprogrammene og kan derfor ikke si noe om dette er
en relevant utfordring
Utfordring 4
Det benyttes i for liten grad studentaktive lærings- og vurderingsformer som gir kandidatene
ferdigheter som er viktige i arbeidslivet.
Det er høyt fokus på å inkludere studentaktive lærings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved
NHH. Det er helt klart viktig at disse også bidrar til å gi studentene de ferdighetene som er viktige for
arbeidslivet. I tillegg til fag og bransjespesifikke ferdigheter vil det her være behov for et bevisst fokus
på utvikling av studentenes generiske ferdigheter som f.eks. kritisk tenkning, evnen til selvrefleksjon,
kommunikasjons- og samarbeidsevner, omstillingsevne og evnene til kontinuerlig læring. Dette vil
kunne bidra til at studentene er best mulig forberedt på det arbeidslivet de møter i framtiden.
Hvilke ferdigheter det er mest behov for innen hver profesjon kan utdanningsinstitusjonene få innsikt i
gjennom målrettet og økt samarbeid med arbeidslivet.
Utfordring 5
Innovasjon og entreprenørskap vektlegges for lite i høyere utdanning.
Det er viktig at kandidatene evner å tenke nytt og innovativt om de skal kunne møte de utfordringene
samfunnet står overfor som representanter for sin profesjon. For at kandidatene skal kunne klare dette
trenger de en solid grunnkompetanse innen sitt fagområde slik at de er i stand til å bygge innovasjon
og entreprenørskap på konkret kunnskap. Denne kunnskapen gis hovedsakelig på bachelorstudiet. En
masterutdanning bygger videre på denne grunnkompetansen, men gir samtidig en mulighet for
individuelle preferanser gjennom mange profiler og valgemner, deriblant temaer innen innovasjon og
entreprenørskap. Det er derfor naturlig at fokuset på innovasjon og entreprenørskap gradvis tiltar
gjennom studieløpet.
Man bør kanskje også ha med seg at studenter har ulike evner og interesser, og at det nødvendigvis
ikke er slik at alle skal bli innovasjonseksperter eller gründere, men at det bør være rom for at de selv
til en viss grad kan velge vektleggingen av disse emnene i sitt eget studieløp.
Utfordring 6
Det er et vedvarende problem at mange studenter ikke fullfører studiene.
Når det gjelder fullføringsgraden er det nok store variasjoner internt i sektoren. Men, at en sterkere
arbeidslivstilknytning kan øke motivasjonen, og derved gjennomstrømningen for noen studentgrupper,
skal man ikke se bort ifra.
Det er ikke et problem at NHH-studentene ikke fullfører studiene når vi ser hele studieløpet (bachelor
+ master) under ett, men det er en utfordring at de ikke gjennomfører bachelorgraden på normert tid.
2013-16

2014-17

2015-18
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Andel av opptakskull som fullfører bachelorgrad på normert tid

58,2

63,8

58,2

Andelen av opptakskull som fullfører bachelorgraden på normert tid er ikke vesentlig høyere enn
snittet i sektoren for statlige universiteter og høyskoler (46,5) og burde ha vært høyere med tanke på
inntakskvaliteten på NHH-studentene. Årsaken kan være strenge interne progresjonskrav fra bachelor
til master, og mange studenter som bruker ekstra tid på å forbedre karakterene sine. I ny forskrift for
fulltidsstudiene, som ble introdusert i fjor, ble det gjort en del endringer for å gjøre det vanskeligere å
ta opp igjen fag. Dette ble gjort med ønske om at færre studenter bruker ekstra tid på nettopp dette, og
heller fortsetter videre på master med en gang.
Andelen som slutter i løpet av de tre første årene av studiet er derimot lav, og var i 2018 på 14 prosent.
Gjennomføringsgraden for NHHs mastergradsstudenter er høy. For kullet 2016-18 var det 80 prosent
som gjennomførte på normert tid.
Andel av et opptakskull som fullfører mastergrad på normert tid

2014-16
77,3

2015-17
78,7

2016-18
79,5

Tallene i tabellene i dette punktet er hentet fra Tilstandsrapporten 2018 2.
Utfordring 7
Mange studenter synes de ikke får god nok informasjon om hvordan de kan bruke kompetansen sin i
arbeidslivet. Karriereveiledningen og informasjonen til studentene bør styrkes.
Det er generelt viktig å sikre at studentene får god informasjon og veiledning om hvordan de kan
bruke kompetansen sin i arbeidslivet. Dette innebærer at de også utvikler god innsikt i hvilken
kompetanse de faktisk innehar, og hvilke interesser de har med tanke på type jobb. I tillegg bør de få
kunnskap om hva som kreves av ferdigheter i en jobbsøkerprosess. For å oppnå dette er det en fordel
om studentene har tilgang til og benytter seg av en rekke karrieretjenester. Gjør de dette tidlig i studiet,
kan de ta de rette utdanningsvalgene underveis i studieløpet, og å utvikle spesifikke ferdigheter. Det er
sannsynlig at kandidatene vil foreta flere jobbskifter i løpet av karrieren, og denne kompetansen er
derfor også viktig i et langt perspektiv.
Resultatene fra Studiebarometeret 20183 gitt i tabellen under, viser at studentene ved NHH jevnt over
mener de får relativt god informasjon om karrieremuligheter, men det er også en del som ikke er enige
i det.
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet (%)
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg (%)
Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet (%)

1 2
5 13
4 7
5 8

3
25
19
19

4
33
31
26

5
23
38
42

NHH har valgt en modell for karrieretjenester hvor studentforeningen ved NHH (NHHS) har ansvaret
for karrieredager og bedriftspresentasjoner, Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) leverer
karriereveiledning til studenter som ønsker å arbeide i Norge, og NHH har et internasjonalt rettet
karrieresenter som skal gjøre det lettere for studentene å få tilgang til internasjonale jobbmuligheter.
Denne satsingen gjenspeiler også NHH sine ambisjoner om å hevde seg i konkurransen med
læresteder utenfor Norge. Studentene bestemmer selv om de ønsker å benytte seg av tilbudene.

2
3

https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-05-2019-tilstandsrapport-for-hoeyere-utdanning-2019#
http://www.studiebarometeret.no/no/
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Det er viktig å se på hvordan man definerer karriereveiledning av høy kvalitet og hvilken kompetanse
det krever av veilederne. Det vises i den sammenhengen til NOU 2016:7 Norge i omstilling –
karriereveiledning for individ og samfunn og det pågående arbeidet i regi av Kompetanse Norge. Der
blir det anbefalt at det utvikles et nasjonalt, tverrsektorielt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.
Rammeverktøyet bør bli nyttig og lett å bruke for karriereveiledere, og det vil være nyttig for veiledere
om de kan ha tilgang til kortere kurs og seminarer som vil sikre og heve kompetansen på området.
Utfordring 8
Universitetenes og høyskolenes Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) fungerer i varierende grad.
RSA har hatt beskjeden effekt i utviklingen av studietilbudene
Det at det stilles krav fra myndighetene om at institusjonene skal samarbeide med arbeidslivet om
utvikling av studieporteføljen for å sikre relevans, er i utgangspunktet en god ting. En formalisering av
samarbeidet er også fornuftig da det sikrer blant annet at det er institusjonalisert og ikke
personavhengig. Men, det bør være opp til hver enkelt institusjon hvordan dette skal operasjonaliseres.
Det kan være fora som allerede eksisterer eller bransjespesifikke måter å gjennomføre dette på.
Når målet er å sikre relevans i utdanningene, er det også mest effektivt om rådene er tettere på de
spesifikke utdanningstilbudene enn om de er generelle for hele institusjonen. Eksterne medlemmer
med relevant kompetanse og erfaring i forhold til studieprogrammet som skal følges opp, kan komme
med råd og tilbakemeldinger som er mer nyttige enn et overordnet organ som skal dekke mange
profesjoner. Ved NHH har vi en smal studieportefølje, men også her opplever man at de eksterne
medlemmene i råd som sitter tett på utdanningsløp finner det vanskelig å uttale seg om andre enn sitt
eget fordypningsområde.

1.2 Spørsmål 2:
Hva vil dere eventuelt fremheve for å supplere eller korrigere utfordringsbildet?
Vi opplever av at det er et økt behov for fokus på utvikling av studentens generiske ferdigheter, ofte
omtalt som soft skills eller smart skills. Dette kan omfatte for eksempel utvikling av
endringskompetanse, evnen til å jobbe selvstendig, evnen til å lære og tilegne seg ny kunnskap, etisk
kompetanse og kulturforståelse. Fokus på disse ferdighetene og kunnskapene, taper gjerne kampen om
plass i studieprogrammene fordi mange mener at dette er noe studentene skal utvikle i arbeidslivet og
ikke noe vi trenger å bruke tid på. Selv om det kanskje ligger implisitt i noen av hovedutfordringene,
vil man ved å løfte det fram som et eget punkt vise viktighetene av at studentene nettopp utvikler
denne typen ferdigheter.
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1.3 Spørsmål 3:
Hvordan mener dere de store omstillingene vi står overfor (digitalisering, grønt
skifte, migrasjon, etc.) påvirker samfunnets kompetansebehov, og hvordan bør
arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene samarbeide for å møte disse?
Framtidens utfordringer stiller stadig større krav til at kandidatene utvikler en solid basiskompetanse,
samt generiske ferdigheter og arbeidsmetoder som gjør at de takler å stå i de omstillingene de vil møte
innen sin profesjon.
En god basisutdanning sikrer at studentene lærer grunnleggende teorier, prinsipper og metoder for sitt
fagområdet, noe det er vanskelig og ikke ønskelig for virksomhetene å bruke tid på. Gjennom etter- og
videreutdanning kan kandidatene spesialisere seg ytterligere og tilpasse kompetansen både til
samfunnsmessige og bransjespesifikke behov.
Det vil være et økt behov for å utvikle studentens omstillings- og endringskompetanse, evnen til å
håndtere store datamengder og rask informasjonsflyt og deres evne til å lære og sette seg inn i ny
kunnskap, for å nevne noen eksempler. Dette innebærer behovet for et økt fokus på utviklingen av soft
skills.
Det blir derfor viktig å ha et bevisst forhold til hva som tilhører basiskompetansen for den enkelte
profesjon, hvilke ferdigheter studentene skal utvikle gjennom studiene og hva som skal og bør
overlates til framtidens arbeidsgivere. For å få innsikt i dette, og til enhver tid være oppdatert, må det
være en god dialog mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. Dette kan f.eks. gjøres gjennom
•
•
•

seminarer hvor basiskompetanse og soft skills er tema.
å inkludere representanter fra arbeidslivet i den kontinuerlige kvalitetsutviklingen og
kvalitetssikringen av studieprogrammene.
å ansette undervisere fra næringslivet (professor II, gjesteforelesere mm) som kan bidra inn i
programmene på ulike vis.

Det bør også jobbes internt i akademia for å gjøre plass til utvikling av studentenes soft skills. Det
trenger ikke gå på bekostning av det innholdet som skal formidles og kan løses gjennom aktiviteter
som omfatter både utvikling og testing av teoretisk kunnskap, fagspesifikke ferdigheter og soft skills.

2 Samarbeid om høyere utdanning
Spørsmål 1
Hvordan samarbeider institusjonen strategisk med arbeidslivet om utvikling av studieporteføljen?
NHH har vært en handelshøyskole siden åpningen i 1936, og har en smal og stabil studieportefølje. De
strategiske diskusjonene med arbeidslivet fokuserer derfor ikke nødvendigvis på utvikling av
studieporteføljen, men like mye på utvikling av profiler og behovet for etter- og videreutdanning.
NHH har to organ som hovedsakelig ivaretar det strategiske samarbeidet med arbeidslivet i tillegg til
høgskolens styre:
NHH Advisory Board er et rådgivende organ som skal hjelpe NHH å nå målene sine ved å gi et
internasjonalt perspektiv på forskning, utdanning og formidling, og ved å gi strategiske råd. Rådet ble
6
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opprettet i 2013 og består av rektor, toppledere fra norsk og internasjonalt næringsliv og akademia, og
to studenter. De møtes med halvannet års intervaller.
NHH Executive4 (NHHE) Strategic Board er et rådgivende organ for direktør NHHE i saker som
gjelder den strategiske og markedsmessige utviklingen av NHHs etter- og videreutdanningstilbud.
Utvalget skal gi råd som sikrer at NHHE til enhver tid har en relevant og attraktiv programportefølje
som bidrar til NHHs strategiske målsettinger og leverer kommersielle resultater. Rådet består av tre
medlemmer fra NHH, tre medlemmer som representerer markedet for NHHE sine produkter og
direktør NHHE.
Spørsmål 25
Kvalitetsmeldingen har forventninger om at studieprogrammer skal utvikles i samarbeid med
arbeidslivet. Hvordan arbeider institusjonen for å realisere disse forventningene?
NHH ble etablert på initiativ fra næringslivet, og har i lys av sin profil et utstrakt samarbeid med
næringslivet både innen forskning og undervisning. Ut over NHHs styre og de strategiske rådene, er
representanter fra arbeidslivet formelt involvert i utviklingen av studieprogrammene på flere måter.
Rådgivende organ for Master i regnskap og revisjon (MRR)
NHH har et eget rådgivende organ for Masterprogrammet i regnskap og revisjon. Organet skal blant
annet bidra med støtte og råd med tanke på utforming og faglig innhold i MRR. Organet består av ett
medlem fra ledelsen i hvert av revisjonsfirmaene BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC, ett medlem fra
den Den norske revisorforening, instituttleder for Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
(IRRR) og programleder for MRR. De møtes én gang i halvåret.
Referansegrupper for bachelor- og masterprogrammene
Hvert studieprogram på bachelor- og masternivå, har en programleder som er studieprogrammets
faglige leder og koordinator. Programleder har en egen rådgivende referansegruppe, bestående av
minst én student og minst én ekstern representant fra arbeidsmarkedet, foruten representanter fra
fagmiljøene ved NHH.
Periodiske programevalueringer
Alle gradsgivende studieprogram ved NHH skal gjennom en periodisk programevaluering hvert 5. år.
Programleder har ansvar for gjennomføring og oppfølging av evalueringene. I retningslinjene for den
periodiske evalueringen står det: «Representanter fra næringslivet, studenter og eksterne sakkyndige
skal bidra i evalueringene. På hvilken måte gruppene involveres er opp til programleder».
Klyngesamarbeid
NHH har tett interaksjon med arbeidslivet gjennom ulike klyngesamarbeid, noe som bidra til høy
relevans i både forskning og undervisning. Innspill til undervisningen kan komme indirekte gjennom
den forskningen som utføres, men også direkte ved at man utvikler konkrete studietilbud sammen.
Ett eksempel på dette er «MBA in Seafood management» som er en del av studieporteføljen til
NHHE. Den er utviklet etter initiativ fra, og i samarbeid med, NCE Seafood Innovation Cluster
(Sjømatklyngen). Studietilbudet er skreddersydd for erfarne ledere og fagspesialister i og rundt det
maritime, internasjonale miljøet og har til hensikt å gi større innsikt i hvordan man kan skape
bærekraftig innovasjon for framtidig vekst innen sjømat og havbruksnæringen.
Skreddersøm av etter- og videreutdanningstilbud

4

NHH Executive (NHHE) har ansvaret for NHHs etter- og videreutdanningsprogrammer.
Dette spørsmålet kom som tredje spørsmål i brevet fra KD. Vi har valgt å svare opp dette (hvordan vi
samarbeider med arbeidslivet) før vi sier noe om erfaringene med samarbeidet.
5
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NHHE6 utvikler etter- og videreutdanningstilbudet i tett samarbeid med arbeidslivet, deriblant
skreddersydde opplegg for enkeltbedrifter.
Spørsmål 3
Hvilke former for utdanningssamarbeid mellom institusjonen og arbeidslivet fungerer godt, og hvilke
fungerer mindre godt?
Siviløkonomutdanningen (5 år) består av en bachelorgrad (3) og en mastergrad (2) innen økonomi og
administrasjon. De to gradene administreres av to forskjellige programledere og de har hver sin
referansegruppe som skissert over.
For bachelorprogrammet oppleves det utfordrende å få medlemmene i referansegruppen til å
fokusere på de tre første årene isolert når det gjelder utviklingsarbeid. Selv om det er få av NHHstudentene som hopper av etter 3 år er det en selvstendig grad og den må også derfor behandles
deretter.
Mastergradsprogrammets referansegruppe skal dekke utviklingen av ti ulike profiler.
Arbeidslivsrepresentanten har naturlig nok faglig bakgrunn og erfaring fra kun en av fordypningene og
har mest å bidra med inn mot det aktuelle fagområdet. Man vurderer å dele dette opp på en måte som
gjør at man kan få relevante innspill til alle profilene.
Klyngesamarbeid, utvikling av internasjonal praksis og studentenes samarbeid med arbeidslivet om
karriereveiledning er noen eksempler på utdanningssamarbeid som fungerer godt.

Spørsmål 4
Hvordan arbeider institusjonen med å få arbeidslivet til å tilby muligheter for praksis?
Hva trengs for å få flere studenter ut i praksis?
NHH tilbyr ikke praksis som en obligatorisk del av studieprogrammene, men har de siste årene økt
studentenes mulighet til å ta praksis i utlandet som en valgfri del av studiet. Praksis i utlandet har blitt
prioritert foran nasjonale praksisordninger pga fokuset på dette i FT-rankingen.
For at flere NHH-studenter skulle komme ut i praksis kunne man
• Øke antall praksisplasser internasjonalt og tilby nasjonale praksisplasser
• Inngå forpliktende avtaler med aktuelle arbeidsgivere slik at det er praktisk gjennomførbart for
studentene å få tilgang til relevant praksis. Man vil da etablere et nett av praksisbedrifter på
samme måte som for eksempel lærerutdanningene har praksisskoler.
•

Utvikle en mastergrad hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Enten som en egen
profil eller som en variant av eksisterende profiler.

•

Sikre tilstrekkelig kapasitet til å håndtere inngåelse, vedlikehold og oppfølging av et økende
antall forpliktende avtaler med arbeidslivet.

Spørsmål 5
Hvilke erfaringer har institusjonen med å utvikle samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv
gjennom internasjonale programmer og samarbeidsarenaer (f.eks. EU-programmer eller strategiske
partnerskap med institusjoner i andre land)?

6

https://www.nhh.no/om-nhh/organisasjon/avdelinger/nhh-executive/
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NHH har god erfaring i å utvikle samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom
internasjonale programmer og partnerskap. Noen eksempler er:
CEMS-alliansen7
CEMS (The global alliance in management education) er en allianse mellom 32 ledende akademiske
institusjoner på fem kontinent, 65 multinasjonale selskap og seks frivillige organisasjoner.
CEMS-studentene tar graden Master’s in International Management (CEMS MIM). Programmet blir
ivaretatt gjennom et langvarig undervisnings- og forskingssamarbeid mellom deltakerne i nettverket.
Studentene tilbringer ett semester ved et samarbeidende universitet og ett semester ved NHH. I
programmet blir de jevnlig utfordret av bedrifter på hvordan de vil løse reelle problemstillinger, og de
får dermed en dypere forståelse for hvordan kompetansen de opparbeider i studiet kan anvendes i
arbeidslivet hjemme og ute. Studentene må også gjennomføre et 10 ukers fulltids internasjonalt
internship. Hvert semester tar om lag 50 studenter CEMS MIM-graden i kombinasjon med sin grad fra
NHH.
CEMS-alliansen har lenge vært ledende på området arbeidslivsrelevans i studier. Programmet ble
opprettet i 1992, og NHH har fått verdifulle erfaringer fra medlemskapet. Disse erfaringene har bidratt
til utviklingen av NHHs tanker og holdning til den karrierekompetansen vi ønsker at våre studenter
skal ha. Vi er i dag svært bevisste på at kontakt med næringslivet i studieløpet, internasjonal
arbeidspraksis samt solide karrieretjenester til studentene påvirker nivået på studentenes
karrierekompetanse direkte.
Intern Abroad og Internship Abroad
NHH fikk i perioden 2018 – 2020 innvilget to DIKU-prosjekter om internships i utdanningen gjennom
ordningen Intern Abroad. Om lag 16 studenter har vært på utveksling/internship til Japan eller Brasil i
løpet av prosjektperioden. Parallelt har NHH i strategiperioden for 2018-2021 økt satsning på
samarbeid med internasjonalt arbeids- og næringsliv knyttet til studie- og praksismobilitet.
Det studiepoengsgivende kurset Internship Abroad ble lansert våren 2019 som et konkret resultat av
strategien og de to DIKU-finansierte prosjektene. Kurset tilbys på bachelor- og masternivå og
kombinerer praktisk arbeidserfaring og teori. Den akademiske komponenten om interkulturell
kommunikasjon skal sørge for refleksjon over læringsutbytte og kobling mellom teori og praksis. På
masternivå er læringsutbyttet knyttet til teori på flere felt, som for eksempel økonomisk bærekraft. I
etterkant av et internship tar studentene en workshop om hvordan de kan anvende erfaringene fra et
internship i jobbsøkerprosessen. Våren 2019 var kurset fulltegnet med 22 studenter som har internship
fordelt på flere land verden over.
Som hovedregel ønsker vi at studentene selv finner et internship. Samtidig ser vi at det er nødvendig at
NHH inngår avtaler med noen arbeidsgivere av flere grunner:
•
•
•

Noen, som OECD, betinger institusjonsavtale
Avtaler forenkler generelt søknadsprosesser
Avtaler sikrer et visst volum av interns.

For at avtalene skal fungere, er det nødvendig at NHH har et apparat som er i jevnlig kontakt med de
aktuelle arbeidsgiverne.
En av utfordringene NHH møter i arbeidet med internships og tilhørende akademiske kurs er bedre
bruk av digitale undervisningsmetoder. For å kunne øke antallet studenter som tar internships i
utdanningen og samtidig bevare kvaliteten er det en forutsetning at ny teknologi tas i bruk.

7

https://www.nhh.no/for-studenter/internasjonale-muligheter/cems-mim/
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Innovation School
Innovation school er et samarbeid mellom NHH og University of California, Berkeley (UC Berkley)
og gjennomføres som et 10 ukers sommerkurs. Studentene har en dag per uke med studier på campus
og 4 dager per uke i et internship i en bedrift.
Det er UC Berkley som er ansvarlig for internship-plasseringen. De outsourcer dette til en
organisasjon som er eksperter på dette (AIC/CIEE8), men det er NHH og UC Berkley som kommer
med bestillingen på hvilke typer bedrifter og interships som passer for studenter i Innovation School.
Studentene får en oversikt 9 over typer industri og hvilke typer roller som er tilgjengelig, og blir bedt
om å komme med prioriterte ønsker om hvor og hva de ønsker å jobbe med. Som en del av
utplasseringsprosessen må studentene også gjennomføre et SKYPE-intervju med aktuelle bedrifter.
Det er tre parter involvert, NHH, UC Berkley og AIC/CIEE, og det har vært noen utfordring knyttet til
å klargjøre for alle parter hvem som hvem som har ansvar for hva, inkludert studentene.
Studentene får internship-plassering på forskjellig tidspunkt i vårsemesteret ettersom de går gjennom
en prosess med utvelgelse og Skype-intervju. Noen studenter ender dermed opp med ganske sen
internship-plassering og liten tid til visumsøknad og visumintervju på ambassaden. Akkurat dette er
vanskelig å påvirke for NHH og UC Berkeley.
Innovation School får gode tilbakemeldinger av studentene og de anser dette som en unik mulighet til
å oppnå 30 stp og få relevant arbeidserfaring i USA.
Spørsmål 6
Hvordan kan universitetene og høyskolene bidra til at arbeidslivet får bedre kunnskap om
kandidatenes kompetanse, inkludert for ph.d.-kandidatene?
Alumni – Ved å etablere et godt og aktivt alumni-nettverk som jevnlig og systematisk holdes
oppdatert om hva kandidatene kan, og gir tilbakemeldinger til NHH om hvilken kompetanse de mener
kandidatene innehar og mangler.
Mentorordninger – Ved å utvikle gode mentorordninger
Praksis – Ved å inkludere nasjonale praksisordninger som en obligatorisk eller valgfri del av studiene
vil potensielle arbeidsgivere få innsikt i studieprogrammene og i studentenes kompetanse.
Forskningssamarbeid – Ved å inkludere studenter i forskningsprosjekter der arbeidslivet er en av
partene.
Undervisning og sensurering – Ved å benytte representanter fra arbeidslivet inn som
gjesteforelesere, timeforelesere, professor II (fra annet enn akademia) eller sensorer.
Oppgaver – Ved at arbeidslivet bidrar med oppgaver hvor de selv er inne og veileder. F.eks.
prosjektoppgaver, caseoppgaver eller masteroppgaver.
Spørsmål 7
Hvordan fungerer læringsutbyttebeskrivelsene i kommunikasjonen med arbeidslivet?

8

https://www.ciee.org/partner-ciee/for-institutions/academic-internship-council
https://www.nhh.no/globalassets/for-studenter/internasjonale-muligheter/innovation-school/industry-role-listfor-application-form.pdf
9
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Læringsutbyttebeskrivelsen ligger åpent for alle interesserte på våre nettsider, og de overordnede
læringsutbyttene for programmet er beskrevet på kandidatenes vitnemål. Utover dette er ikke
læringsutbyttebeskrivelsene benyttet aktivt i kontakt med arbeidslivet for bachelor- og
masterutdanningene.
For etter- og videreutdanningene derimot, benyttes læringsutbyttebeskrivelsene rutinemessig for å
kommunisere til arbeidsgivere hva det er forventet at deres ansatte vil lære på kursene. Det er en del av
innsalgsprosessen.
Generelt har vi et inntrykk av at arbeidslivet vet hva kandidatene fra NHH kan og hva de står for, og at
det ikke er behov for kommunikasjon om detaljer i læringsutbyttebeskrivelsene.
Læringsutbyttene er også på et aggregert og generelt nivå, og for å finne ut hva kandidaten virkelig har
lært må man gå dypere inn i materiene og se på hvilke kurs kandidaten har tatt.

11
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3 Samarbeid om studentenes læring
Spørsmål 1
Universiteter og høyskoler samarbeider med arbeidslivet om studentenes læring på mange måter (for
eksempel ved bruk av praksis, reelle oppgaver fra arbeidslivet, gjesteforelesere, delte stillinger, etc.).
Hva er erfaringene med og omfanget av slikt samarbeid? Hvordan kan slikt samarbeid bygges ut?
Gjesteforelesere – Så godt som alle enkeltkurs har gjesteforelesere med arbeids- og/eller
næringslivserfaring. Erfaringene er gode.
Bistillinger – NHH har i dag i underkant av 100 personer i bistillinger, hvorav 20-25% har erfaring fra
næringslivet.
Masteroppgaver – Hvert semester har vi et informasjonsmøte om masteroppgaven. I etterkant av
møtet er det en minglesesjon der bedriftene stiller for å komme i kontakt med studenter som kan skrive
oppgave for dem.
Oppgaveforslag fra bedriftene formidles til studentene via Canvas. I tillegg har instituttene og
forskningssentrene oppgaveforslag som gjelder enkeltbedrifter. Noen studenter kommer med forslag
til samarbeide med bedrifter som de har funnet på egen hånd.
Det oppleves ikke vanskelig å få tak i oppgaveforslag fra bedrifter. Men det kan være noen
utfordringer knyttet til det å oppfylle bedriftenes forventninger til en oppgave, samtidig som oppgaven
skal oppfylle de akademiske kravene på NHH. Det er derfor utarbeidet en egen nettside som har til
hensikt å avklare bedriftenes forventninger.10
Spørsmål 2
Hvordan arbeider institusjonen med å rekruttere undervisere med erfaring fra arbeidslivet?
Undervisere ved NHH med erfaring fra arbeidslivet er primært å finne som gjesteforelesere eller i
bistillinger.
Gjesteforelesere
Den primære metoden for å få tak i undervisere med arbeids- og næringslivserfaring, er som
gjesteforelesere i enkeltkurs. Disse rekrutteres av den enkelte kursansvarlige eller dennes
fagmiljø/institutt.
Bistillinger
NHH har i dag i underkant av 100 personer i bistillinger som professor II, førsteamanuensis II, eller
universitetslektor II. Det er instituttene selv som rekrutterer til bistillingene. Det fins ingen oversikt
over fordelingen mellom de som har sin hovedstilling i akademia og de som rekrutterer fra arbeidslivet
for øvrig, men det antas at ca 20- 25 % av disse har sin hovedstilling utenfor akademia
Selv om vi kunne ønske oss flere ansatte i ordinære vitenskapelige stillinger med næringslivserfaring,
må vi forholde oss til den stillingsstrukturen (undervisnings- og forskerstillinger) og de
kvalifikasjonskravene som KD har pålagt oss gjennom forskrifter og bestemmelser for øvrig. Disse
rammebetingelsene gir oss minimalt med muligheter for ansettelser der næringslivserfaring er det
sentrale kvalifikasjonskravet. Våre muligheter ligger per i dag i bistillinger og gjesteforelesere.

10

https://www.nhh.no/for-studenter/masteroppgaven/masteroppgavesamarbeid-for-bedrifter/
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Spørsmål 3
Hvordan kan universiteter og høyskoler og arbeidslivet samarbeide for å øke
arbeidsmarkedstilknytningen i studieprogrammene i disiplinfag, som for eksempel i humaniora,
samfunnsvitenskap og naturvitenskap?
Ikke relevant. NHH tilbyr ikke utdanning innen disiplinfagene
Spørsmål 4
Hva er de viktigste grepene for å sikre at studentene får god informasjon og veiledning om hvordan de
kan bruke kompetansen sin i arbeidslivet?
Det er kombinasjonen av karrieretjenester (inkludert samarbeid med næringslivet i utdanningen),
internships, veiledning og karrieredager, som øker studentenes karrierekompetanse. Man kan vurdere
hvorvidt enkelte karrieretjenester skal inkluderes i det obligatoriske studieprogrammet. På den måten
vil man nå alle, ikke bare de som aktivt oppsøker tjenestene.
Spørsmål 5
Innovasjons- og nyskapingskompetanse skal inngå i alle studieprogram, jf. Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. Mange institusjoner har også egne studietilbud og studentaktiviteter som
bidrar til innovasjon og entreprenørskap. Hvordan arbeider institusjonen for at studentene skal øke sin
kompetanse på dette området?
Masterprofil: «New Business Development»11
Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr «New Business Development» både som en
hovedprofil og en støtteprofil. Studentene kan også velge enkeltemner fra profilen som valgfrie emner.
Fra profilbeskrivelsen:
«The New Business Development program draws on the expertise of NHH on commercialization,
finance, financial management, international business, strategy, human resources, and economics.
These competences are needed, and often lacking, in growth-oriented new business development
initiatives. Thus, the subject area is highly interdisciplinary, but covers the following overarching
themes:
•
•
•

The dynamics of innovation and entrepreneurship in start-ups and established corporations.
The identification, conceptualization and implementation of new business opportunities.
Managing and scaling up of these new business opportunities»

Enkeltemner i masterstudiet
Det er en rekke enkeltemner i masterstudiet som fokuserer på innovasjon og/eller
entreprenørskap/nyskaping. Det blir for mye å ta med alle her, men her er to eksempler:
Enkeltemne «Innovation and Strategic Entrepreneurship»12
«The field of innovation and strategic entrepreneurship covers a wide variety of topics varying from
macro effects of innovation and entrepreneurship to micro level aspects on how to organize around
these phenomena. Furthermore, given the widespread interest on topics of innovation and
entrepreneurship, in small and large firms, within the public and private sector, and among
practitioners and academics alike, the aim of the course is not only for students to understand the
theories on innovation and entrepreneurship, but also the practical applications in real life settings.

11

https://www.nhh.no/studier/okonomi-og-administrasjon/master-i-okonomi-og-administrasjon/new-businessdevelopment/
12
https://www.nhh.no/emner/innovation-and-strategic-entrepreneurship/
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Students are thus encouraged to apply the theories and concepts covered in this course to their own
experiences. This is achieved through discussion of the following topics:
1. The "what" of innovation and entrepreneurship:
What is innovation and entrepreneurship? What forms of innovation and entrepreneurship exist and
how do we make a distinction between these forms?
2. The "how" of innovation and entrepreneurship:
How to manage the process of innovation and entrepreneurship? What role do networks and alliances
play in innovation and entrepreneurship? How can we set up framework conditions both inside and
outside organizations in order to foster innovation and entrepreneurship?
3. The "why" of innovation and entrepreneurship:
What role does innovation and strategic entrepreneurship play for firms, systems (e.g. regional
systems and ecosystems) and countries at large? What kind of innovation and entrepreneurship do we
need? »
Enkeltemne «Business Model Innovation»13
Fra kursets læringsutbyttebeskrivelse:
Knowledge

•
•
•

Skills

•
•
•
•

General
competence

•
•
•

has in-depth knowledge of the most recent research in the field of business model
innovation
understand trends that are disrupting different industries and how these require
new business models (e.g., the sharing economy, disruptive innovation,
digitalization, social entrepreneurship)
knows how to design a business model from scratch and how to integrate (social
or commercial) value creation into the business model
design, adapt and innovate a business model
identify the facilitators and barriers to business model innovation in established
companies versus start-ups
balance the need for commercial versus social value creation in designing a
business model
has the ability to propose a new and feasible business model for an existing
company/start-up
advanced research ability, problem-solving and critical reflection
plan and execute project work in an international team during the length of the
semester
communicate findings of the project in a clear and engaging manner

Gründerskolen 14
NHH er en av samarbeidspartnerne i Gründerskolen som administreres av Senter for entreprenørskap
ved Universitetet i Oslo. Gründerskolen er et tverrfaglig studieprogram med fokus på nyetablering og
innovasjon i et internasjonalt perspektiv. Studentene ved NHH kan innpasse programmet i
masterstudiet som en støtteprofil (30 stp) eller som et valgfritt emne (7,5 stp).
Gründerskolen har tre deler:
13
14

https://www.nhh.no/emner/business-model-innovation/
http://grunderskolen.no/
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1. Introduksjonsemne (5 stp) som tas ved NHH. (NBD405 New Business Development in Practice)
2. Utenlandsopphold
10 uker utenlandsopphold(juni – august) i San Fransisco, Boston eller Toronto som inkluderer
a) Ulønnet arbeidspraksis i gründerbedrift (10 stp) (ENT4200 Startups in practice)
b) Undervisning ved et samarbeidsuniversitet (10 stp)
3. Avsluttende emne i form av ei skriftlig refleksjonsoppgave (5 stp).
Innovation School15
NHH etablerte i 2017 «Innovation School» i samarbeid med University of California, Berkeley.
«Innovation School» fokuserer på innovasjon i allerede etablerte bedrifter. Kurset gir 30 studiepoeng
og kan innpasses i mastergraden ved NHH som støtteprofil (22,5 stp) pluss et valgfritt emne (7,5 stp).
Det er 40 studenter som hvert år kan delta på «Innovation School». Kurset består av to deler:
•
•

Undervisning ved UC Berkeley 1 dag/uke.
Internship ved bedrift i San Francisco Bay-området 4 dager/uke.

Etter- og videreutdanning
NHHE har også studietilbud med fokus på innovasjon og/eller entreprenørskap. Noen eksempler er:
«MBA in technology and innovation of finance» (Fintech) 16
Fra emnebeskrivelsen: «The purpose of the EMBA in Fintech is to give you the knowledge, tools and
understanding necessary to understand the challenges and/or opportunities that your firm might face in
the wake of the ongoing Fintech revolution.»
Enkeltemne «Omstilling og innovasjonsledelse – Brytningstid»17
Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform på områder av betydning og relevans for
omstilling og innovasjon for å arbeide som fagpersoner, rådgivere, ledere eller styreleder/-medlem i
privat næringsliv og offentlig forvaltning.
Enkeltemne «Design Thinking - strategisk design for innovasjon»18
Modulen skal gi kandidatene kunnskap om organisatoriske og økonomiske dimensjoner ved
innovasjonsprosesser. For å belyse dette integreres teori og praktisk anvendelse, ved at deltakerne
arbeider med aktuelle problemstillinger i tverrfaglig team. Slik blir modulen både faglig interessant og
direkte anvendbart for den enkelte deltaker.
Enkeltemne «Innovasjon og nye forretningsmodeller»19
Dette studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å
utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye
markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og
modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og
tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

15

https://www.nhh.no/for-studenter/internasjonale-muligheter/innovation-school/
https://www.nhh.no/executive/executive-mba/mba-in-fintech/
17
https://www.nhh.no/executive/andre-executive-studier/brytningstid/
18
https://www.nhh.no/executive/andre-executive-studier/design-thinking---strategisk-design-for-innovasjon/
19
https://www.nhh.no/executive/andre-executive-studier/innovasjon-og-nye-forretningsmodeller/
16

15

38/19 Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning - 19/01746-1 Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning : Vedlegg 1 - Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

4 Myndighetsnivå
Hva er barrierene for samarbeid i dagens system? Er det for eksempel forhold i lov og forskrifter som
hemmer samarbeid om utdanning mellom universiteter og høyskoler og arbeidslivet?
Vi kan ikke se at det er noe i gjeldende lover og forskrifter som bidrar til å hemme at et samarbeid
finner sted, men enkelte lover og forskrifter kan være til hinder for flere tiltak det vil være naturlig å
vurdere. Det gjelder for eksempel UH-lovens regler om eksamen og sensur, som kan gjøre nye
vurderingsformer vanskelig å ta i bruk.
I tillegg gjør stillingsstrukturen og kvalifikasjonskravene som KD har pålagt oss det vanskelig å
rekruttere vitenskapelige ansatte med lang og verdifull arbeidslivserfaring, og ikke forskerkompetanse,
i hovedstilling ved institusjonen.
Hvilke tiltak kan tilrettelegge for bedre samarbeid om høyere utdanning? Hva kan myndighetene
eventuelt bidra med?
Myndighetene kan stille krav til institusjonene om at slikt samarbeid skal finne sted og at det er noe
man skal rapportere på til KD. Formen på samarbeidet bør være opp til hver enkelt institusjon da det
kan være ulikt hvordan det best løses for ulike institusjoner, fagområder og regioner.
Kravet om forskningsbasert utdanning er solid forankret i de krav sektoren har til
utdanningsprogrammene. Like viktig i denne settingen kan være å stille krav om en erfaringsbasert
utdanning. Dette kan være et godt supplement til den forskningsbaserte delen, og kan oppnås gjennom
tidligere nevnte samarbeidsmetoder. Det vil også her bidra på en god måte om man gjør det enklere å
ansette vitenskapelige ansatte med solid og relevant arbeidslivserfaring i faste stillinger.
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5 Eksempler
Jeg ber om 1-3 eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere utdanning. Jeg vil at
eksemplene også skal synliggjøre hvor omfattende samarbeidet er, for eksempel hvor mange fagmiljø
og/eller studenter som er involvert.

5.1 CEMS-alliansen
CEMS er en alliansen som består av 31 ledende akademiske institusjoner, 65 multinasjonale selskap
og 6 frivillige organisasjoner. CEMS – medlemmene står for profesjonell, multikulturell utveksling av
ideer innen økonomi og administrasjon, ideer som representerer framtida for det globale næringslivet.
De samarbeider om en CEMS Master in International Management (MIM) som blant annet omfatter et
internasjonal internship.
CEMS-studentene tilbringer ett semester ved NHH, og ett semester ved en av CEMS partnerskoler
som utvekslingsstudent. Man kan velge om CEMS-året er det første eller andre studieåret. I tillegg til
CEMS velger man en hovedprofil som man tar ved NHH.
Studieplanen for MSC NHH + CEMS MIM (CEMS MIM i 1. studieår)
1st
semester
2nd
semester

3rd
semester

International
strategy

CEMS
course

(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)
CEMS Business Project

Major
course

(15 ECTS)
Major
course

(7,5 ECTS)

(7,5 ECTS)

4th
semester

CEMS
course

CEMS
course

CEMS Block
Seminar

(7,5 ECTS)
Global
management
Practice

(7,5 ECTS)
CEMS
course

(7,5 ECTS)
Major
course

(7,5 ECTS)
Major
course

(3 ECTS)
Responsible
Global
Leadership
Skill Seminar
(1 ECTS)

(7,5 ECTS)

(7,5 ECTS)

Business
Communication
Skill seminar
(1 ECTS)
2 Skills seminar

(1 ECTS)

Thesis
(30 ECTS)

Alle hovedprofilene (10) ved NHH tilbyr minimum to CEMS MIM-kurs hvert semester.
I tillegg til elementene skissert over inkluderer også CEMS MIM et 10 ukers fulltids internasjonalt
internship. Det kan tas i sommerhalvåret etter 1. studieår, eller etter at studentene er uteksaminert fra
NHH, og gjennomføres ved en av CEMS-bedriftene i alliansen.
Det er mellom 40 og 60 CEMS-studenter hvert år. Se tabellen under for utviklingen de siste årene
År
Antall
studenter

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

43

45

49

55

48

54

61

Det er et krav i CEMS-nettverket at vi samarbeider med CEMS bedrifter så langt det er mulig, men vi
jobber også med CEMS-alumni start-ups og andre bedrifter som ikke er i konkurranse med CEMS
bedriftene, samt offentlige grupper. I enkelte tilfeller forsøker vi også å rekruttere bedrifter med
internasjonal virksomhet som NHH ønsker inn som framtidige CEMS bedriftspartnere. De får rundt 15
17
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gratis konsulenttimer per uke av studentene og muligheten for å bruke den endelig rapporten og
presentasjonen for å adressere sitt ‘case’.
NHH hjelper bedriftene med å designe et case som er interessant og relevant for studentene. Dette blir
lagt fram for studentene på en felles presentasjonsdag. Studentene får informasjon om casene i forkant
av presentasjonsdagen og deretter anledning til å velge hvilke av bedriftene de vil jobbe med i
etterkant av presentasjonsdagen.
CEMS Business Project er en viktig erfaring for studentene. De ser på dette som en del av
arbeidserfaringen sin og setter pris på at de får velge prosjektene de vil jobbe med, relevant til egne
interesser, studier og erfaringer. Det at vi matcher studenter opp mot business projects bidrar til
fornøyde bedriftspartnere, og i noen tilfeller får studentene tilbud om internship eller jobb i etterkant.

5.2 Næringslivsutvalget (NU) – Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS)
Studentene ved NHH engasjerer seg i Karriereveiledning og generell bedriftskontakt gjennom
Næringslivsutvalget20. Dette er et av de største underutvalgene i NHHS, og har sin fremste oppgave å
være et bindeledd mellom studentmassen ved NHH og næringslivet. De sier på sine nettsider om egen
aktivitet:
«Gjennom ulike aktiviteter og tjenester ønsker vi å legge til rette for at studentene ved NHH
skal kunne møte sine potensielle arbeidsgivere og få en oversikt over mulige jobbmuligheter
som finnes etter studiet ved NHH. Gjennom arbeidet vårt blir vi en naturlig samarbeidspartner
for bedrifter i deres rekruttering av NHH studenter.»
Utvalget har 60 medlemmer og 8 stillinger (besatt ved årlig valg). Medlemmene deltar aktivt i alle
aktiviteter i regi av næringslivsforeningen. NUs aktiviteter og tilbud til bedrifter:
1. Bedriftspresentasjoner
NU legger til rette for at bedriftene kan presentere seg selv via stands, bedriftspresentasjoner og
mingling utenom de tradisjonelle karrieredagene. NU sørger for at de er den eneste bedriften som
presenterer seg på skolen den dagen.
2. Karrieredager
NU arrangerer 2 studentdrevne karrieredager hvert år. De fungerer som et attraktivt møtested hvor
studenten kan møte potensielle arbeidsgivere, og bedriftene kan møte framtidige medarbeidere.
a) Karrieredagene21
Dette er de tradisjonelle karrieredagene hvor nærmere 100 bedrifter deltar. Arrangementet
foregår en uke i høstsemesteret. Det holdes kurs, presentasjoner og foredrag i tillegg til at
bedriftene står på stands.
b) Karriere med mening
Dette arrangementet foregår i vårsemesteret og har til hensikt å fremme karrieremuligheter i
organisasjoner som f.eks. Røde Kors, Kirkens nødhjelp, Leger uten grenser og Norad.
3. Jobbsøkerportal
I jobbsøkerportalen kan bedrifter legge ut ledige stillinger der de spesifikt søker etter kandidater
med den kompetansen NHH-studentene har. Bedriftene treffer godt målgruppen, og studentene får
en god oversikt over hva virksomhetene ser etter.

20
21

http://nu.nhhs.no/om-oss
https://www.kdnhh.info/
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4. Annonsering
Utvalget tilbyr også bedriftene annonsering på NUs nettsider og gjennom eget nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet sendes ut 2 ganger i måneden
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Til: UHR
Fra: UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA)
Dato: 20.08.19
Innspill til arbeidsrelevansmeldingen
Innspill til UHR fra UHR-ØA
Økonomisk-administrative utdanninger har generelt høyt fokus på arbeids- og næringsliv. Det er
tverrfaglige utdanninger med fagsammensetninger som skal reflektere nærings- og arbeidslivets
behov for kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og administrasjon. Utdanningsinstitusjonene har
som regel utstrakt samarbeid med arbeidslivet langs mange dimensjoner, og studentene som søker
seg til økonomisk-administrative studier har også typisk et klart arbeidslivsfokus og forventer å møte
en utdanning som er relevant og forbereder dem på en karriere i næringsliv eller forvaltning (bredt
definert, inkludert nasjonale og internasjonale organisasjoner). I UHR-ØAs rådgivende planer for
bachelor- og masterstudier i økonomiske-administrative fag fremheves det at disse studiene skal ha
et klart fokus på arbeidslivsrelevans. I Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon
(BØA) (vedtatt i november 2018) står det innledningsvis: «Kandidatene skal kunne bruke
kompetansen de utvikler gjennom studiet på praktiske problemstillinger de kan møte i arbeidslivet»,
og læringsutbyttebeskrivelsene reflekterer dette. På masternivå, fremheves det i Vilkår for bruk av
tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) Siviløkonom (vedtatt i juni 2016) at «Studiet skal gi kandidatene en
bred og solid plattform for å kunne arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre
organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere.»
Slik sett skiller økonomisk-administrative studier seg fra mer disiplinorienterte utdanninger, men
også fra typiske profesjonsstudier – de har et klart arbeidslivsrettet fokus, men forbereder ikke
kandidatene for en spesifikk profesjon (med enkelte unntak når det gjelder mer spissede studier,
som f.eks. Master i Regnskap og Revisjon). Derved kan utfordringene knyttet til arbeidslivsrelevans
være av en annen karakter enn for mange andre typer utdanninger, men det er likevel viktig å
vurdere hva slags muligheter og utfordringer vi står overfor og hvordan disse best kan møtes. I dette
korte innspillet vil vi fokusere på sentrale spørsmål knyttet til arbeidsrelevans for økonomiskadministrative studier og håper dette kan være til nytte for UHRs og styrets arbeid med saken.
Viktigheten av begrepsavklaring
Selv om økonomisk-administrative utdanninger i utgangspunktet er utviklet nettopp for å møte
arbeidslivets behov, vil det være delte oppfatninger av hva dette skal innebære. Er det å forberede
studentene på sin første jobb – eller å gi dem grunnlag for en livslang karriere? Er det å oppøve
spesifikke, praksisnære ferdigheter eller å legge et fundament som setter studentene i stand til å
tilegne seg og utvikle kompetanse og ferdigheter av forskjellig slag når behovet oppstår? Er det å
møte dagens arbeidslivsbehov eller å forberede studentene på morgendagens behov?
Dette er ikke enkle spørsmål, men det er viktig å ha en bevisst oppfatning av hva utdanningene skal
sikte inn mot, og hvordan dette kan oppnås. Og det er like viktig å ha en felles forståelse for disse
målene – ikke minst er det viktig at institusjonene, studentene og arbeidsgivere har en mest mulig
felles oppfatning av hva som primært skal være utdanningsinstitusjonenes oppgaver, og hvordan
arbeidsdelingen mellom institusjonene og arbeidslivet kan bli best mulig. Utfordringer knyttet til
arbeidslivsrelevans er ofte nettopp knyttet til at det er ulike forventninger til hvilke kompetanse og
ferdigheter en nyutdannet kandidat skal ha.
Når det gjelder økonomisk-administrative fag, er kunnskaps- og kompetansebehovene svært varierte
og de endrer og utvikler seg kraftig over tid. Et sentralt krav til arbeidsrelevans må derfor være at
kandidatene har tilegnet seg et fundament som gjør at de kan videreutvikle seg og løse ulike
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oppgaver i ulike sammenhenger – de må «lære å lære», ikke bare «lære å gjøre». Utdanningene må
ha fokus på de mer langsiktige behovene, men samtidig sikre tilstrekkelig nærhet til dagens krav til
kompetanse og ferdigheter til at nyutdannede kandidater kan fungere godt.
Et annet, men relatert spørsmål, er om det er kandidatenes eller arbeidslivets behov som skal stå i
fokus. Kandidatene vil typisk være tjent med å ha en bred basis som gjør dem godt rustet til å kunne
fungere godt i ulike sammenhenger gjennom hele karrieren. Næringslivet kan kanskje ønske seg mer
spisset kompetanse og ferdigheter tilpasset den enkelte virksomhetens særpreg og behov.
Det vil uansett måtte være en arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene, studentene og
arbeidslivet – noen typer kunnskap og kompetanse kan best tilegnes i en formell
utdanningssammenheng; noen typer krever nærhet til spesifikke arbeidsoppgaver og kan best
tilegnes på arbeidsplassen, mens for enkelte ferdigheter må studentene selv ta et hovedansvar.
I diskusjonen om arbeidslivsrelevans i studiene, må denne arbeidsdelingen stå sentralt, og det vil
være viktig å ha en mest mulig felles oppfatning av hvem som gjør hva.
Arbeidslivsrelevans og samarbeid med arbeidslivet
Som sagt er økonomisk-administrative studier i sin natur ment å være relevante for et bredt sett av
arbeidsoppgaver og karriereveier. Hvor godt man lykkes med dette, er knyttet til i alle fall tre
forhold:




Fagsammensetning (hvilke fagområder/emner inngår i studiet)
Faginnhold (hvordan er de ulike fag/emner lagt opp)
Undervisningsopplegg, inkludert undervisnings- og vurderingsformer og ulike former for
samspill med samfunns- og næringsliv

På alle tre punkter vil samarbeid med aktørene i arbeidslivet være viktig, både for å sikre at studiene
til enhver tid inneholder de mest relevante fagområder og for å gi studentene innblikk i arbeidslivets
tilnærminger, utfordringer og arbeidsmåter. Et velfungerende samarbeid vil være til nytte for alle
parter, og ikke minst for studentene. Viktige forutsetninger for et velfungerende samarbeid er at det
er gjensidig forpliktende og at det gjenspeiler en felles oppfatning av (og respekt for) hverandres
roller og oppgaver.
Ta samarbeid om fagsammensetning og faginnhold som eksempel. For studentene er det viktig at de
får en utdanning som dekker deres fremtidige behov for kunnskap og kompetanse, og som gir dem
gode valgmuligheter når det gjelder karrierevei. Innspill fra arbeidslivet er åpenbart viktig i denne
sammenheng, men det er også viktig for utdanningsinstitusjonene å skille kortsiktige svingninger i
kompetansebehov fra de mer langsiktige trendene. På noen områder skjer omstillingene i
næringslivet svært raskt – som for eksempel når det gjelder digitalisering – og det er viktig at
studiene følger med i utviklingen og setter studentene i stand til å takle utfordringer og bidra aktivt
til en god utvikling. På andre områder er det viktig at utdanningsinstitusjonene går foran og påpeker
fremtidige kompetansekrav før de slår fullt ut i arbeidslivet – eksempelvis når det gjelder kunnskap
og kompetanse om bærekraft eller etikk og menneskerettigheter i et næringslivsperspektiv. I begge
sammenhenger kreves det gode, gjensidig forpliktende samarbeidsrelasjoner med et langsiktig
perspektiv. Det krever også en god balanse mellom faglig autonomi for institusjonene og behovet for
å sikre at «tilsvarende» studier fra ulike institusjoner tilfredsstiller felles (minimums-) krav til faglig
innhold. På dette punktet spiller UHR-ØAs rådgivende krav til bachelor- og masterstudier en viktig
rolle; gjennom disse er det nettopp forsøkt å legge til rette for en slik balanse.
Når det gjelder undervisningsopplegg, kan godt samspill med aktører i nærings- og samfunnsliv være
avgjørende for graden av arbeidslivsrelevans, og ikke minst for oppfatning av slik relevans. For
økonomisk-administrative studier vil en sentral del av slikt samspill være å bringe næringslivets
utfordringer inn i undervisningen og vise hvordan kunnskap, kompetanse og metoder fra studiet kan
anvendes i konkrete, realistiske sammenhenger. Dette gjøres typisk gjennom utvikling av reelle og
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aktuelle case til bruk i undervisningen, gjennom å la studenter jobbe med faktiske prosjekter for
næringslivet og gjennom direkte bidrag til undervisningen, som gjesteforelesninger, seminarer, tema
for bachelor- og masteroppgaver etc. Dette gjøres i større eller mindre grad i de fleste studier i dag,
men det er betydelig rom for å videreutvikle slikt samarbeid.
Praksis er et sentralt element i mange profesjonsstudier. Praksis er ikke like vanlig i økonomiskadministrative studier, men det er en tydelig trend mot å åpne for ulike former for praksis eller
internships som del av studiene. Skal praksis være en nyttig del av utdanningen, fordrer det gode
faglige opplegg knyttet til studentenes arbeid i praksisperioden; så igjen vil forpliktende samarbeid
mellom aktørene være avgjørende. Det må være studentenes læring som står i fokus, også i
praksisperioden. Som et eksempel kan det vises til det rådgivende dokumentet «Praksis i bachelor
økonomi og administrasjon med anbefalt emnebeskrivelse og læringsutbytte» vedtatt av NRØA i
oktober 2016.
I motsetning til typiske profesjonsstudier, der praksisperioder skal bidra til utvikling av spesifikke
ferdigheter, vil det sentrale ved praksis i økonomisk-administrative studier i større grad være å gi
studentene variert erfaring fra arbeidslivsnære situasjoner. Det kan for eksempel gjøres gjennom å la
ulike former for internships, koblet til et pedagogisk opplegg, inngå i studiene Det er også verdt å
nevne at studentfrivillig innsats kan være en viktig læringsarena der økonomistudentene får
anledning til å anvende i praksis kompetanse og ferdigheter knyttet til sentrale fagområder som
ledelse, organisasjon og økonomistyring.
I et stadig mer internasjonalt næringsliv, er også internasjonalisering en viktig del av det å forberede
økonomistudenter på arbeidslivet. Studentutveksling og andre former for internasjonalisering, som
del av et helhetlig faglig opplegg, kan derved også være et viktig bidrag til økt arbeidslivsrelevans for
studentene.
Utover spørsmålet om praksis, vil undervisnings- og vurderingsformene i studiet være et sentralt
element i faktisk og oppfattet arbeidslivsrelevans. Trening i teamarbeid med reelle
prosjektoppgaver, datainnsamling og analyse, kritisk kildehåndtering og selvstendig refleksjon og
vurdering kan være viktige elementer i å utvikle studentenes ferdigheter i og forståelse for
arbeidsmåter og krav i arbeidslivet. Det finnes mange gode eksempler på dette i økonomiskadministrative studier i dag, men det er klart behov for å videreutvikle alternative
undervisningsformer langs mange dimensjoner i samarbeid med eksterne aktører.
Som nevnt tidligere, er det ikke bare den faktiske arbeidslivsrelevansen som teller; studentenes egen
oppfatning av relevansen av deres utdanning og av hvordan de best kan utnytte sin kompetanse, er
like viktig. God karriereveiledning kan spille en viktig rolle i denne sammenheng, og også her vil
samarbeid med aktørene i arbeidslivet kunne stå sentralt. Kontakt med og faglige bidrag fra
personer med god næringslivserfaring kan også være verdifulle elementer for å sikre og synliggjøre
arbeidslivsrelevans i et studieopplegg; det kan f.eks. skje gjennom gjesteforelesninger, bruk av II-er
stillinger og tettere kontakt mellom studenter og alumni.
Utover de konkrete mulighetene og utfordringene i tradisjonelle økonomisk-administrative studier,
må det også nevnes at utviklingen i kompetansebehov stiller nye krav og forventinger til
utdanningsinstitusjonene. Det gjelder bl.a. i tilknytning til å kunne tilby mer flerfaglige studier – som
teknologi og økonomi, eller økonomi og juss – og mulighetene for å tilby mer varierte typer kurs eller
kortere utdanninger knyttet til det økende behovet for faglig oppdatering, påfyll eller reorientering
som mange arbeidstakere har. I et arbeidsliv under stadig omstilling, med raskt skiftende krav til
kompetanse og ferdigheter, vil gode etter- og videreutdanningstilbud spille en viktig rolle. For
utdanningsinstitusjonene vil det å tilby oppdaterte og relevante kurs i nært samarbeid med
arbeidslivet være verdifullt i seg selv, og det vil også kunne bidra til å sikre at fulltidsstudiene er mest
mulig nærings- og arbeidslivsrelevante.
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Barrierer og begrensninger
Ut fra diskusjonen over, bør det være klart at det allerede foregår mye godt samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner og aktører i nærings- og arbeidslivet knyttet til økonomisk-administrative
studier, men at det likevel er potensiale for å gjøre mer. En grunn til at mulighetene ikke er fullt
utnyttet, kan være at eksisterende samarbeid ofte er ganske fragmentert, både på institusjonenes
side og på arbeidslivssiden. Det gjøres mye godt arbeid på enkeltområder og mellom enkeltpersoner
eller miljøer, uten at det nødvendigvis er del av et mer overordnede, gjensidig forpliktende
samarbeid på institusjonsnivå. For å sikre en god arbeidsdeling og et velfungerende samspill til nytte
for alle parter kreves det, som sagt over, forpliktende samarbeid som bygger på en felles forståelse
og respekt for ulike parters oppgaver og roller. Dette er noe utdanningsinstitusjonene selv bør jobbe
mer med, men det krever også en innsats og vilje fra arbeidslivets aktører. Mens noen institusjoner
allerede har godt utviklede ordninger for arbeidslivsmedvirkning i organer som fakultets- og
instituttstyrer, programutvalg, etc., har andre fremdeles en vei å gå her.
Når det gjelder myndighetenes muligheter til å påvirke situasjonen, styrke fokuset på
arbeidslivsrelevans og fremme mer helhetlig samarbeid, er det flere punkter som kan nevnes:


Mange av tiltakene nevnt over – som nye undervisnings- og vurderingsformer, tettere
samspill med eksterne aktører, mer ferdighetstrening, bedre karriereveiledning – er alle
ressurskrevende. Dette bør så vel myndighetene som samarbeidspartnerne være klar over
når det stilles økte forventninger til hva institusjonene skal bidra med.



En praksisordning må sammenlignes med et emne/kurs i et program. En praksisordning kan
således sees på en «outsourcing» av læringsmål til bedrifter. Dette krever en helt annen
oppfølging i forkant, under og etter gjennomføring enn det tradisjonelle læringsmål levert av
utdanningsinstitusjoner. Både for å sikre at kvaliteten på det som leveres fra studentene og
bedriftene er i hht. forventninger, men også for å tilrettelegge for at bedrifter er i stand til å
ta ansvar for opplæring av studenter. Økonomi og administrasjonsstudier sees ofte på som
lite ressurskrevende (i forhold til andre studier) gjennom leveranse som forelesninger og
med store klasser. Praksisordningen krever en helt annen tilnærming – noe vi anser er et
viktig moment som må komme frem i innspillet til KD.



Gode rammebetingelser må sikres. Erfaringer fra enkelte utdanningsinstitusjoner som har
internasjonale gradsstudenter viser at det er mange barrierer i forhold til praksisplasser til
internasjonale studenter. Det kan i mange tilfeller oppleves som en ekstra belastning å ha
studenter i praksis som ikke kan norsk. Det er også eksempler på at gjeldende
forsikringsordninger er til hinder for å bruke praksisordningen. Denne tematikken må
gjennomgås i arbeidet KD nå skal sette i gang.



Økt satsing på kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning vil være
ressurskrevende, spesielt for små og mellomstore bedrifter; gode økonomiske incentiver kan
spille en viktig rolle på dette feltet.



Lover og forskrifter kan være til hinder for flere av de tiltakene som det vil være naturlig å
vurdere. Det gjelder for eksempel UH-lovens rigide regler om eksamen og sensur, som kan
gjøre nye vurderingsformer vanskelig å ta i bruk, og masterforskriftens krav til faglig
bakgrunn, som kan virke hindrende for flerfaglig utdanning. Vi viser til vårt innspill til
arbeidet med ny UH-lov på dette området.



Mer generelt, stilles det mange krav og forventinger til utdanningsinstitusjonene, og det er
ikke sikkert summen av dette alltid fremmer de hensikter som var meningen med kravene
eller tiltakene. Eksempelvis jobbes det nå både med meldingen om internasjonal mobilitet og
meldingen om arbeidsrelevans, i tillegg til at UH-loven er under endring og institusjonene
fremdeles er opptatt av å følge opp kvalitetsmeldingen. Ideelt sett bør alle slike tiltak trekke i
samme retning og bidra til at studentene blir stadig bedre forberedt på det arbeidslivet de
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skal ut i. Men det kan også tenkes at slike krav og forventninger «lever sitt eget liv» og går på
tvers av hverandre. Det er derfor svært viktig at myndighetene har et helhetlig perspektiv og
setter institusjonene i stand til å ta gode valg tilpasset de ulike fagområdenes og studienes
særpreg. Dette fordrer tilstrekkelig autonomi og handlingsrom (økonomisk og regulatorisk) til
å kunne treffe gode, fagtilpassede valg til beste for studentenes og arbeidslivets behov.
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Bakgrunn:
I «Retningslinjer for forvaltning av NHHs aksjer», fastsatt av NHHs styre 29.04.09, fremgår
det i pkt. 9 at en samlet rapport om virksomheten i selskapene skal legges frem for NHHs
styre tidligst mulig etter at selskapene har avholdt generalforsamling.
NHH eier majoriteten av aksjene i SNF AS. Per 31.12.18 var aksjene i selskapet eid av NHH
(85,11 %) og stiftelsen SNF (14,89 %). Selskapet avholdt ordinær generalforsamling 20. juni
2019. Nedenfor redegjøres for virksomheten i SNF AS i 2018. I tillegg vedlegges følgende
dokumenter:
•
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 1: Styrets beretning for 2018
Vedlegg 2: Regnskap 2018 med noter
Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2018
Vedlegg 4: Protokoll fra Generalforsamlingen 20. juni 2019
Vedlegg 5: Beretning om forvaltning av statens interesser i samfunns- og
næringslivsforskning AS for 20181
Vedlegg 6: Utdrag fra NHHs årsrapport 2017-2018, Om randsonen
Vedlegg 7: Referat Eiermøte SNF 20.06.2019

På bakgrunn av dette, redegjør rapporten for selskapets økonomi, selskapets virksomhet og
ressursbase, og andre forhold knyttet til mål for NHHs eierskap i SNF.

1

SNF AS er et selskap hvor staten har dominerende innflytelse. I sammenheng med dette utarbeider NHH for hvert
regnskapsår utkast til Statsrådens beretning til Riksrevisjonen i forbindelse med Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen
av statens interesser i selskaper. Vedlegget er NHHs beretning oversendt til KD i denne forbindelse.
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Selskapets virksomhet i 2018
Økonomi
For 2018 hadde SNF et driftsresultat på 2,4 mill. kroner, noe som utgjør 4 % av omsetningen.
Årsresultat i 2018 utgjorde 1,5 mill. kroner, en nedgang fra 3,5 mill. kroner i 2017. Selskapets
egenkapital pr. 31.12.2018 var 42,5 mill. kroner, med en egenkapitalandel på 57,3 %.
Selskapets likviditet er meget god.
Økonomiske nøkkeltall som egenkapitalandel, overskuddsprosent, tapsbuffer og
likviditetsgrad har gått noe ned fra året før. Felleskostnadene andel av omsetning har de siste
fire årene ligget stabilt på 15 - 16 % av omsetningen, men med en nedgang siste år.
I NHHs beretning om forvaltning av statens interesser i SNF konkluderes det med at NHH
vurderer lønnsomhet, soliditet og likviditet ved SNF som sterk, og at selskapet drives effektivt
og med gode resultater.
Finansiering og prosjektinntekter
SNF mottok nesten 7,9 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd i 2018. I
tillegg ble SNF tildelt 1,3 mill. kroner i STIM-EU midler fra Forskningsrådet.
Prosjektinntektene utgjorde 28,4 mill. kroner fra Norges forskningsråd, 8,5 mill. kroner fra
næringslivet, 8,1 mill. kroner fra departementer og underliggende enheter, og 2,5 mill. kroner
var internasjonal prosjektfinansiering.
Merk at flere av prosjektene finansiert av Norges forskningsråd drives i samspill med brukere
av forskningen. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Forskningsrådet og European
Commision har i 2018 vært blant annet Konkurransetilsynet, NAV, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet,
Skattedirektoratet, Norges Sildesalgslag, Equinor, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical,
BKK, Hafslund, NVE, North Sea Container Line og Tibber.
Det har også vært en klar ambisjon om å styrke den internasjonale prosjektfinansieringen,
særlig med prosjekter fra EU. Dette har lykkes, og Horizon 2020-prosjektet PANDORA
(Paradigm for New Dynamic Oceanic Resource Assessments and Exploitation), som SNF er
partner i, ble startet mai 2018. SNF er i tillegg partner på de to Horizon 2020-prosjektene
L3Pilot (Piloting Automated Driving on European Roads) og MedAid (Mediterranean
Aquaculture Integrated Development). SNF har i løpet av 2018 også fått tilslag på tre andre
internasjonale prosjekter.
Faglig organisering og forskningssamarbeid
Forskningsvirksomheten i SNF er organisert i programområder. Formålet med programmene
er å stimulere faglig solid forskning som er relevant og tankevekkende for næringsliv,
myndigheter og samfunnsdebatt. SNF har i 2018 hatt syv programområder:
• FAIR Insight Team
• Arbeid og utdanning
• Energi, naturressurser og miljø (ENE)
• Future-Oriented Corporate Solutions (FOCUS)
• Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
• Shipping and Logistics
• Skatt og offentlig økonomi
• Tjenesteinnovasjon og merkevarebygging
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Organiseringen i programområder reflekterer en samordning mellom satsingsområder ved
SNF og NHH for å få tydeligere prioriteringer, profilering og større felles kraft i markedene
for ekstern finansiert forskning.
SNF eier også 49 % av Senter for økonomisk forskning (SØF) AS. De øvrige aksjene i dette
selskapet eies av NTNU. Hensikten med SNFs eierskap i SØF AS er å stimulere til faglig
aktivitet mellom NHH-miljøet og NTNU.
Faglige resultater
SNF legger stor vekt på mer og bedre publisering, samt deltakelse på nasjonale og
internasjonale fagkonferanser med paper. Noen tall for aktiviteten i 2018 er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54 vitenskapelige artikler (inkl. bokkapitler) som er basert på forskning i prosjekter
hos SNF.
19 publikasjoner i SNFs rapportserie (gratis tilgjengelig på www.snf.no)
15 publikasjoner fra SNF-prosjekter gitt ut i andre rapportserier
113 foredrag/fremleggelse av paper/poster
56 populærvitenskapelige artikler og foredrag
27 ledere, kommentarer, kronikker o.l. publisert i tidsskrift og dagspresse
11 større konferanser og workshops arrangert, hvorav 9 var for forskere og 2 var helt
eller delvis rettet mot brukere i næringsliv og forvaltning
2 forskere har disputert, mens 5 doktorgrader er under arbeid
Egen side på Facebook hvor nyheter fra forskningen publiseres jevnlig

Antall publikasjonspoeng er en viktig kvalitetsfaktor i institutt-, høyskole- og
universitetssektoren. SNF har hatt en vesentlig økning i antall publikasjonspoeng de siste
årene, men en nedgang i 2018 på nesten 8 poeng i forhold til året før (fra 32,0 til 24,3 poeng).
Antall publikasjonspoeng per forskerårsverk er dermed 0,75. Blant egne fast ansatte forskere
er produksjonen 0,63 publikasjonspoeng per årsverk, noe som er under målsettingen på minst
1,0 publikasjonspoeng. 87 % av publikasjonene er i samarbeid med ansatte ved norske og
utenlandske forskningsinstitusjoner og universiteter.
Andelen publikasjonspoeng på nivå 2 er 58 %, noe som er tjuefire prosentpoeng høyere enn i
2017, og klart over målsettingen om minst 25 % på nivå 2.
Ressursbase
SNF er en prosjektbasert nettverksorganisasjon og bygger sin virksomhet på tilgang til
forskerressurser som hovedsakelig består av egne ansatte og fagstaben ved NHH, men hvor
også forskere fra andre universiteter og høyskoler i inn- og utland engasjeres i
prosjektarbeidet.
Prosjektporteføljen hos SNF bidro i 2018 til å finansiere 38,6 årsverk. Antall forskerårsverk
var 32,4 (0,5 årsverk mer enn i 2017). Av dette ble 21,1 forskerårsverk utført av egne ansatte
(2,9 årsverk mer enn året før).
Ved utgangen av 2018 var 33 personer ansatt hos SNF, hvorav 25 i ulike typer
forskerstillinger. Nesten alle de fast ansatte forskerne i SNF har formell
doktorgradskompetanse. I alt 78 assosierte medarbeidere på doktorgradsnivå var i 2018
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tilknyttet SNF, de fleste med sin hovedstilling ved NHH. Hele 18 mastergrads-studenter
knyttet til SNF-prosjekter har i løpet av året hatt sin arbeidsplass ved NHH.
Utsikter
SNF har i løpet av 2018 arbeidet med ny strategi for perioden 2019-2022. Strategien har i stor
grad de samme prioriteringene som tidligere (publisering, internasjonalisering og
rekruttering), men ambisjonsnivået er løftet ytterligere og antallet forskningsområder skal
reduseres fra åtte til fem.
Styret mener at det markedsmessige grunnlaget for SNFs fremtidige virksomhet er godt, og
prosjekttilgang og avtalt prosjektvolum for 2019-2021 er tilfredsstillende. I 2019 vil det være
viktig å forbedre de gode resultatene fra de foregående årene når det gjelder publisering, å øke
forskerstaben ytterligere, å bli enda mer internasjonale og å få større synlighet.
Mer om NHHs eierskap i SNF
NHH har løpende kontakt med SNF både som eier og som samarbeidspartner. NHH er bevisst
på å holde rollen som eier og rollen som samarbeidspartner adskilt.
NHHs styre vedtok 09.12.2015 ny samarbeidsavtale mellom NHH og SNF. Avtalen er en
rammeavtale som regulerer forholdet mellom NHH og SNF AS. Utover dette finnes egne
avtaler som presiserer samarbeid på flere bestemte områder som – avtaler om samarbeid om
faglige aktiviteter, - avtaler om støttefunksjoner som IT-tjenester, bibliotek, - samarbeid
mellom kommunikasjonsavdelingen ved NHH og SNF AS, - avtaler om felles innkjøp av
varer og tjenester. Det er hyppig dialog mellom NHHs ledelse og selskapets ledelse om
praktisering av samarbeidsavtalen. I tillegg til den overordnede avtalen er det egne avtaler for
enkelte prosjekt. Fra 01.01.2016 ble det innført en begrensning i antall timer NHH-ansatte kan
arbeide ved SNF (totalt maksimalt 365 timer, dvs. inntil 20% stilling).
NHHs styre vedtok 11.12.2014 mål for NHHs eierskap i SNF. Disse er:
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.
Det vises til NHHs årsrapport der det rapporteres på disse målene.
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RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I RANDSONENE 2018
VEDLEGG 3: REVISJONSBERETNING 2018
Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Thormøhlens gate 53 D, NO-5006 Bergen
Postboks 6163, NO-5892 Bergen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
Fax: +47 55 21 30 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Samfunns- og næringslivsforskning AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig

A member firm of Ernst & Young Global Limited

  !      

Vi har revidert årsregnskapet for Samfunns- og næringslivsforskning AS som består av balanse per 31.
desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

39/19 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene (SNF) 2018 - 18/02530-3 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene (SNF) 2018 : Vedlegg til Rapport om virksomheten i randsoneselskapene (SNF) 2018

2

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Ź

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
LQQHE UHVDPDUEHLGIRUIDOVNQLQJEHYLVVWHXWHODWHOVHUXULNWLJHIUHPVWLOOLQJHUHOOHURYHUVW\ULQJDYLQWHUQNRQWUROO

Ź

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
HIIHNWLYLWHWHQDYVHOVNDSHWVLQWHUQHNRQWUROO

Ź

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
QRWHRSSO\VQLQJHUXWDUEHLGHWDYOHGHOVHQHUULPHOLJH

Ź

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt GULIWLNNHOHQJHUHUWLOVWHGH

Ź

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Bergen, 28. juni 2019
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Eirik Moe
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Samfunns- og næringslivsforskning AS
A member firm of Ernst & Young Global Limited

  !      

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg
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RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I RANDSONENE 2018
VEDLEGG 5: BERETNING OM FORVALTNINGEN AV STATENS INTERESSER I SNF FOR 2018
BERETNING OM FORVALTNINGEN AV STATENS INTERESSER I SAMFUNNSOG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS FOR 2018
1.

Bakgrunn

1.1
Eierforhold og forvaltning
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) ble stiftet 28.11.2001, og har en aksjekapital på
kr. 188.000 fordelt på 9 400 aksjer, hver pålydende kr. 20. Staten ved Norges Handelshøyskole
(NHH) eier pr. 31. desember 2018 8000 aksjer, noe som tilsvarer 85,11 % av samlet
aksjekapital. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning eier 1400 aksjer tilsvarende 14,89
% av aksjekapitalen. Statens eierinteresser i Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
forvaltes av Norges Handelshøyskole (NHH) etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet.
1.2
Selskapets formål og virksomhetsområde
SNF skal være et nasjonalt senter for anvendt samfunns- og næringslivsrettet forskning.
Selskapets virksomhet består i programmer, prosjekter og enkeltoppdrag av langsiktig og mer
kortsiktig varighet. Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjeeierne, og et eventuelt overskudd
fra virksomheten skal holdes tilbake i selskapet. Ved eventuell oppløsning av selskapet skal
midlene fordeles på aksjeeierne i henhold til aksjeloven.
2.

Mål- og resultatoppnåelse

2.1
Drift og økonomi
Selskapet hadde i 2018 et overskudd etter skatt på 1,5 mill. kroner som overføres til annen
egenkapital. Driftsresultatet er på 4 % av omsetningen. Selskapets samlede egenkapital er på
42,5 mill. kroner per 31. desember 2018. Egenkapitalandelen er på 57,3 %.
Styrets årsberetning, årsregnskapet og revisors beretning følger vedlagt og er lagt inn i
selskapsdatabasen.
Regnskapet er revidert av EY, statsautoriserte revisorer.
Godtgjørelse til revisor er:
(tall i kr.)
Revisjon
Revisjonsrelaterte tjenester
Andre tjenester
Godtgjørelse i alt

2017
104.500
23.800
0
128.300

2018
107.000
42.720
0
149.720

Etter NHHs vurdering er størrelsen på revisjonshonoraret og honoraret for revisjonsrelaterte
tjenester rimelig i forhold til selskapets størrelse og virksomhetens kompleksitet.
Selskapet mottok 7,9 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd.
Prosjektinntektene var på i alt 51,5 mill. kroner, hvorav 28,4 mill. kroner fra Norges
forskningsråd, 11,1 mill. kroner fra bedrifter og næringsorganisasjoner, 9,6 mill. kroner fra
statlige og kommunale oppdragsgivere og 2,5 mill. kroner fra internasjonale oppdragsgivere.
Oppdragene fra Norges forskningsråd står dermed for 55,1 % av prosjektinntektene.
SNF eier 49 % av Senter for økonomisk forskning AS (SØF). De øvrige aksjene i dette
selskapet eies av NTNU. Hensikten med SNFs eierskap i SØF er å stimulere til faglig aktivitet
mellom fagmiljøene ved de to institusjonene.
NHH vurderer lønnsomhet, soliditet og likviditet ved SNF som sterk, og selskapet drives
effektivt og med gode resultater.
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2.2 Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål
NHHs styre vedtok 11.12.2014 mål for NHHs eierskap i SNF. Målene følges opp via NHHs
årsrapport.
NHH ser det som en viktig samfunnsoppgave å bringe kunnskap om forskningens metoder og
resultater ut til allmennheten. Forskningsformidling er derfor et viktig område for samarbeid
mellom NHH og SNF. Dette følger av samarbeidsavtalen mellom NHH og SNF, og er også
nærmere spesifisert i egen avtale mellom partene.
Forskningen ved SNF er offentlig tilgjengelig, og kan lastes ned gratis på instituttets
hjemmesider. Unntak for dette gjøres bare i helt spesielle tilfeller, og da kun for en avgrenset
periode.
En høy andel av selskapets prosjektportefølje er finansiert av Norges forskningsråd . Flere av
prosjektene finansiert av Norges forskningsråd drives i større eller mindre grad i kontakt og
samspill med brukerne. Dette gjelder også prosjekter som klassifiseres som rene
forskerprosjekter.
Det har vært en klar ambisjon å styrke den internasjonale finansieringen, særlig med prosjekter
fra Horizon 2020. Dette har lykkes, og de to prosjektene L3Pilot (Piloting Automated Driving
on European Roads) og MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development) ble
startet opp i 2017, mens et tredje prosjekt PANDORA (Paradigm for Novel Dynamic Oceanic
Resource Assessment) ble startet i mai 2018. SNF har dessuten fått tilslag på prosjekter for
DFID (bistandsmyndighetene i UK) og JPI Oceans.
Eierne og styret legger stor vekt på at den anvendte forskningen som drives skal være i godt
inngrep med ledende internasjonal forskning. Publiseringstallene, som har hatt sterk vekst,
viser at dette er tilfelle. Framover er det en klar ambisjon å styrke den internasjonale
finansieringen og den vitenskapelige publiseringen ytterligere.
I NHHs strategi for perioden 2018 – 2021 er det forutsatt at høyskolen i samarbeid med SNF
skal drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt
forskning. SNF har i 2018 tilført NHH-miljøet betydelige ressurser og verdifulle impulser til
forskning, undervisning og veiledning.
SNF bygger sin faglige strategi på at forskningen skal finne sted i konstruktivt samspill med
sentrale brukere i privat og offentlig sektor innenfor områdene som det forskes på. Styret mener
at denne strategien er den som setter SNF best i stand til å konkurrere om forskningsmidler i
fremtiden. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Norges forskningsråd og European
Commission har i 2018 blant annet vært Konkurransetilsynet, NAV, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Norges
Sildesalgslag, Skattedirektoratet, Equinor, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, BKK,
Hafslund, NVE, North Sea Container Line og Tibber.
Selskapets styre har lagt stor vekt på å få en sterkere representasjon av kvinner i de faglige
aktivitetene ved SNF og 38 % av de fast ansatte forskerne er kvinner. Selskapet arbeider også
for å være en inkluderende arbeidsplass som verdsetter mangfold, og har åtte ansatte fra andre
europeiske land, Asia og Sør-Amerika.
Sykefraværet i 2018 var 4,4 %, som er 1,8 %-poeng høyere enn året før. Sykefraværet er
hovedsakelig langtidsfravær. Arbeidsmiljø og trivsel synes å være god. Det er ikke rapportert
om ulykker eller skader på arbeidsplassen. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
2.3 Arbeid mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner
2
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Som eier i selskapet følger NHH opp at selskapet ivaretar samfunnsansvar, herunder
tverrgående hensyn til miljø, etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling og HMS. Oppfølging av
selskapenes samfunnsansvar er nedfelt i NHHs interne retningslinjer for forvaltning av aksjer.
3.

Statens eierstyring

Ordinær generalforsamling ble avholdt 20. juni 2019.
Protokoll følger vedlagt og er lagt inn i selskapsdatabasen.
NHH har løpende kontakt med SNF både som eier og som samarbeidspartner.
NHHs styre vedtok 09.12.2015 ny samarbeidsavtale mellom NHH og SNF. Fra 01.01.2016 ble
det innført en begrensning i antall timer NHH-ansatte kan arbeide ved SNF. Maksgrensen ble
satt til 365 timer per år, dvs. 20 %. Det er hyppig dialog mellom NHHs ledelse og selskapets
ledelse om praktisering av samarbeidsavtalen. Det formelle eiermøtet i 2018 fant sted 21.
august. NHH er bevisst på å holde rollen som eier og rollen som samarbeidspartner adskilt.
I styret har det i 2018 vært 4 kvinner og 4 menn. Etter generalforsamlingen 20.06.19 vil styret
fortsatt ha 8 medlemmer, 4 kvinner og 4 menn.
Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styret vektlegges ledererfaring fra næringsliv og
forvaltning, forskerkompetanse og nettverk, samt at styret samlet sett skal ha bredest mulig
kompetanse for å håndtere de utfordringer som selskapet står overfor.
Det har ikke vært forhold som har medført at departementet har utøvd særskilt myndighet
overfor selskapet i 2018.

3
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RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I RANDSONENE 2018
VEDLEGG 6: UTDRAG FRA NHHs ÅRSRAPPORT 2018-2019, Om randsonen
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.

48
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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 NHHmiljøet 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, Næringsog 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)

Nasjonale bidragsinntekter
Norges forskningsråd
Nasjonale oppdragsinntekter
Departementer og underliggende enheter
Næringslivet
Internasjonale inntekter

64

2014

2015

Resultater
2016

2017

201864

35 121

34 640

28 500

29 813

28 817

7 796
12 669
940

3 536
14 058
806

7 600
10 900
100

5 503
7 200
699

9 935
10 944
1 957

Tallene for 2018 er foreløpige.
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RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I RANDSONENE 2018
VEDLEGG 7: REFERAT EIERMØTE SNF 20. JUNI 2019

Referat ‐ Eiermøte SNF
Tid: Tirsdag 20.06.2019
Sted: Møterom 1, SNF
Til stede:

Svenn‐Åge Dahl, adm. dir. SNF
Helge Torbjørnsen, styreleder SNF
Øystein Thøgersen, rektor NHH

1. SNFs aktivitetsnivå og økonomiske stilling
Svenn‐Åge Dahl orienterte om status og fremtidsutsikter ut i fra SNFs årsberetning og regnskap for
2018 samt de siste måneders utvikling. Samlet sett er situasjonen solid – slik den også var ved
eiermøtet i 2018. Den økonomiske situasjonen legger godt til rette for videre gradvis vekst i tråd med
SNFs nye strategi for perioden 2019‐2022. Denne vektlegger blant annet å styrke publiseringen og
formidlingen, den internasjonale finansieringen, å øke antall forskere og å involvere og legge til rette
for at nye fagmiljø og forskere på NHH arbeider på prosjekter for SNF.
En merker seg at antallet fast ansatte forskere har steget med to siden 2018. Det er en svak nedgang
i antall publikasjonspoeng totalt i 2018, men på den annen side er det en solid økning i andelen
publikasjonspoeng på nivå 2. Dette indikerer et løft i kvaliteten på publikasjonene. En anser at
veksten i antall fast ansatte ved NHH samt volum og kvalitet i publikasjonsaktiviteten tilfredsstiller
forventningene til NFR, jfr. krav som bør tilfredsstilles for å motta grunnbevilgning.

2. Grenseflaten SNF‐NHH
SNFs strategi er utviklet for å støtte opp om NHHs strategiske valg, og utviklingen av NHHs faglige
struktur med hensyn til forskningssentre etc. har derfor influert på SNFs faglige utvikling, jfr. spesielt
at ansettelser knyttet til programområdet FAIR Insight team må sees i lys av NHHs senter for
fremragende forskning FAIR. Likeledes har opprettelsen av programområdet «Shipping and logistics»
sammenheng med aktiviteten i det tilstøtende fagmiljøet på NHH.
Som kjent tilsier det nære samarbeidet mellom SNF og NHH et behov for tydelige og vel avklarte
grenseflater i tråd med føringer og bestemmelser fra KD og NFR. I referatet fra fjorårets eiermøte het
det at: I senere år har derfor gjennomgang og revisjon av relevante retningslinjer, bestemmelser og
rutiner hatt stor prioritet. For ytterligere å kvalitetssikre dette arbeidet har NHH derfor besluttet at
det inneværende år skal gjennomføres en internkontroll av forhold knyttet til samarbeid og
interaksjon mellom SNF og NHH. Denne internkontrollen forventes ferdigstilt tidlig på høsten 2019.

Referent
Øystein Thøgersen, rektor NHH
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Bakgrunn:
Vedlagt følger korrigert versjon av Forskningsårsrapport 2018. Beklageligvis hadde det skjedd en feil i
fremstillingen av figur/tabell 10 og 11 i versjonen som ble presentert for styret i juni 2018. Dette er
rettet opp i vedlagte versjon. Figurene/tabellene viser prosent av fagstab som har oppnådd henholdsvis
minst 5, 3 og 1 publikasjonspoeng de siste 5 årene. I beregningen av en slik størrelse må det tas ulike
valg. De foreliggende beregningene er basert på følgende forutsetninger:
• Fagstab består av personer som var ansatt per 1. oktober 2018 (som er en standard dato brukt i
DBH-rapporteringen). Data om fagstab er hentet ut fra NHHs registrering i Agresso.
• Fagstab inkluderer professorer og førsteamanuensiser i fast stilling, samt post dok-stillinger.
Toer-stillinger, stipendiatstillinger, og lektorstillinger er ikke inkludert.
• Deler av fagstab har ikke vært ansatt i hele fem år. Plassering i kategori er for disse basert på
gjennomsnittlig publikasjonspoeng per år de har vært ansatt. En person som gjennomsnittlig
har levert minst 1 publikasjonspoeng per år, vil således inngå i kategorien som har levert minst
5 publikasjonspoeng per år, for de øvrige kategoriene tilsvarer dette et snitt på 0,6 og 0,2
publikasjonspoeng per år.
• Publikasjonspoengene er som tidligere gitt ved hva som er registrert i Cristin-databasen.
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NHH RESEARCH REPORT 2018
Revised edition 2 September 2019: Figures and Tables 10 and 11 corrected

1 Introduction
NHH Strategy 2018-2021 states high ambitions of top-level and relevant research:
“NHH shall be characterised by research at the highest international level, and shall increase
the number of publications in top international journals and be awarded more external
funding in recognised national and international funding arenas.”
“ NHH shall conduct relevant, innovative and independent research in topics central to a top
international business school. NHH shall produce research results that create value and help
businesses and public institutions to make better decisions.”
Top-level research is also a designated strategic priority area in the strategy period 2018-2021.
“NHH shall focus on increasing the number of research groups that regularly publish at the
top level in topics central to an international business school. NHH shall make systematic
efforts to identify areas that have such potential and ensure that they can achieve the highest
international level, both with regard to publications and research funds.”
NHH Research Report 2018 brings forth the analysis of NHH research 2018 along these dimensions.
Chapter 2 and 3 present analyses of research publications in 2018, based respectively on the National
Publication Indicator and the ABS-list. Chapter 4 lists the awards on the NHH bonus list for 2018, as
well as the PhD dissertations for 2018. Chapter 5 gives an overview of the research project activity
with respect to projects and applications to the Research Council Norway (RCN) and the European
Research Council (ERC). Relevance of research may be measured not only through its publications
and research projects, but also how the research has impacted society and its policies. Lastly, chapter
6 reviews impact cases of recent NHH research.

1
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2 Research Publications: Statistics based on the Norwegian
Publication Indicator (NPI)1
The Norwegian Publication Indicator (NPI) is a bibliometric model for performance-based budgeting
of research institutions. Its purpose is to promote high-quality research and provide an overview of
and an insight into research activity. The publications are classified in two levels:
 Level 1, simply put, encompasses all publications that appear in an authorized publication
channel that has procedures for external peer review.
 Level 2, as a rule, includes publications limited to outlets perceived as the leading publication
channels which publish the most outstanding work performed by researchers in different
countries. It covers only about 20 per cent of academic publications.
NPI NHH: Total publication points per year NHH
The Figure and Table below show the total publication points per year for NHH as well as the Level
1 points and Level 2 points. Normally, the publications points will show annual variations2. The
numbers of 2018 show a dip in publication points, returning approximately to the level of 2015. In
the sections below, we will further look into the underlying aspects of these variations.
Figure 1 Total publication points for NHH 2015-2018

Table 1 Total publication points for NHH 2015-2018
Total publication points
Level 1 publication points
Level 2 publication points

2015
246.2
121.1
125.1

2016
280.4
118.2
162.2

1

2017
309.1
133.2
175.9

2018
248.5
104.7
143.8

See https://npi.nsd.no/ for more information on the Norwegian Publication Indicator.
The formula for calculating publication points was altered in 2015. Thus, figures prior to 2015 are not comparable to
the current series.
2

2
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2.1 NPI National Benchmarks
According to the Norwegian Publication Indictor Publication, points are published for all Norwegian
academic institutions. Moreover, the DBH-database3 registers the number of researchers at each
institution, providing adequate information for conducting National benchmarking.
NPI National Benchmark: Total publication points per faculty FTE
In order to compare different institutions, the average points per faculty are calculated using their full
time equivalents (FTE) rather than counting heads. The FTE may be calculated in different ways,
depending upon which categories are included. In the Figure and Table below the FTE is calculated
for “UFF excl. PhD” which is faculty positions excluding PhD-positions4. While ranked first last
year, NHH is lagging behind other schools in 2018.
Figure 2 Total publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools

Table 2 Total publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools
NHH
BI
NTNU Business School
UiA School of Business and Law
UiT School of Business and Economics
UiS Business School
NMBU School of Economics and Business
Nord University Business School

2015
1.4
0.9
0.6
0.7
0.9
1.5
1.9
1.2

3

2016
1.6
1.6
0.7
1.1
0.6
1.7
1.7
0.8

2017
1.8
1.5
1.1
1.4
0.9
1.5
1.7
0.6

2018
1.4
1.6
1.0
1.3
0.7
1.9
2.6
1.1

See the website of DBH (“Database for statistikk om høgre utdanning”) for more information: https://dbh.nsd.uib.no/.
The “UFF-positions” are defined in the following website:
https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=1
4

3
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NPI National benchmark: Level 2 publication points per faculty FTE
Level 2 publications are higher ranked journals, indicating a higher quality. While the graphs above
showed the total publication points, the graph below shows the average Level 2 points per faculty
FTE for Norwegian institutions over time. NHH’s Level 2 Publication Points per Faculty FTE fell in
2018 to a second place.
Figure 3 Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools

Table 3 Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools
NHH
BI
NTNU Business School
UiA School of Business and Law
UiT School of Business and Economics
UiS Business School
NMBU School of Economics and Business
Nord University Business School

2015
0.71
0.37
0.04
0.22
0.36
0.80
0.90
0.67

4

2016
0.92
0.71
0.23
0.22
0.19
0.51
0.44
0.34

2017
1.01
0.73
0.17
0.48
0.30
0.58
0.78
0.21

2018
0.82
0.81
0.23
0.37
0.20
0.81
1.37
0.55
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NPI National Benchmark: Share of Level 2 publication points
A further quality indicator is given by the share of publication points earned by Level 2 publications
(i.e. Level 2 publication points divided by Total publication points). This is shown in the next Figure
and Table, and indicates that this measure is quite high for NHH.
Figure 4 Share of Level 2 publication points for Norwegian business schools

Table 4 Share of Level 2 publication points for Norwegian business schools
NHH
BI
NTNU Business School
UiA School of Business and Law
UiT School of Business and Economics
UiS Business School
NMBU School of Economics and Business
Nord University Business School

2015
50.8 %
42.4 %
7.6 %
30.6 %
39.7 %
53.4 %
47.6 %
55.2 %

2016
57.9 %
44.5 %
32.4 %
20.7 %
31.0 %
30.3 %
25.7 %
40.1 %

5

2017
56.9 %
49.3 %
15.3 %
34.4 %
35.0 %
38.8 %
47.6 %
35.2 %

2018
57.9 %
51.8 %
24.0 %
27.6 %
29.2 %
41.5 %
52.1 %
52.2 %
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2.2 NPI Department Benchmarks
This section reviews the statistics regarding publication points for each department at NHH. We
firstly give an overview of absolute numbers regarding total publications points, as well as Level 2
and Level 1 publication points. Thereafter, we look into the comparable statistics of publication points
per FTE.
NPI Departments: Total publication points per year
We start by looking at the total publication points per year. The following Figure and Table show the
absolute publication points over time. However, note that the size of departments vary, so that a
comparison of the levels is not appropriate at this point. We see that the publication points normally
vary from year to year, and from 2017 to 2018, the publication points have decreased for all
departments.
Figure 5 Total publication points per year for each department

Table 5 Total publication points per year for each department
FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL

2015
15.02
57.93
20.28
14.93
80.59
55.65

2016
12.63
53.30
18.96
21.59
96.09
75.62

6

2017
21.77
74.09
12.26
36.18
95.92
64.62

2018
11.42
69.18
7.92
24.11
83.15
52.24
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NPI Departments: Level 2 publication points per year
We start by looking at the total publication points per year. The figure below shows the development
in Level 2 publication points from 2015-2018. As the size of departments vary, a comparison of level
is still not appropriate at this point. The table shows both Level 1 and Level 2 publication points.
Figure 6 Level 2 publication points per year for each department

Table 6a Level 2 publication points per year for each department
Level 2 publication points
FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL

2015
11.85
30.21
2.00
7.03
54.87
18.08

2016
7.86
33.38
14.76
10.23
67.97
28.02

2017
17.22
51.92
8.73
15.79
54.93
25.11

2018
9.59
41.78
4.00
12.29
63.10
13.03

Table 6b Level 1 publication points per year for each department
Level 1 publication points
FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL

2015
3.17
27.71
18.28
7.90
25.72
37.57

2016
4.77
19.92
4.20
11.36
28.12
47.60

7

2017
4.55
22.18
3.53
20.39
40.99
39.51

2018
1.83
27.40
3.92
11.82
20.05
39.21
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NPI Department benchmark: Total publication points per faculty FTE
Total publication points (Level 1 + Level 2) indicate the overall publication activity of the
Department. By calculating average publication points per faculty FTE, the activity of departments
can be compared. Publication points per FTE typically show rather large variations from year to year.
All departments show a decrease from 2017 to 2018. We also see that there large interdepartmental
differences.
Figure 7 Total publication points per “UFF excl. PhD” for each department

Table 7 Total publication points per “UFF excl. PhD” for each department
FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL
NHH

2015
0.88
1.73
1.33
0.58
1.72
1.48
1.39

2016
0.64
1.57
1.38
0.78
2.10
2.10
1.57

8

2017
1.09
2.14
0.92
1.43
2.14
1.79
1.75

2018
0.51
1.97
0.65
1.02
1.84
1.45
1.42
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NPI Department benchmark: Level 2 publication points per faculty FTE
The graph below shows the average Level 2 points per faculty FTE for each department over time.
The data shows large yearly variations, however, in from 2017 to 2018 the general tendency has been
a decrease with the exception of the Economics department.
Figure 8 Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for each department

Table 8 Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for each department
FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL
NHH

2015
0.69
0.90
0.13
0.27
1.17
0.48
0.71

2016
0.40
0.98
1.08
0.37
1.48
0.78
0.92

9

2017
0.86
1.50
0.66
0.62
1.23
0.70
1.00

2018
0.43
1.19
0.33
0.52
1.39
0.36
0.82
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NPI Department benchmark: Share of Level 2 publication points
As mentioned previously, the share of publication points earned by Level 2 publications can be used
as measure of quality. The Figure and Table below show that the overall proportion of Level 2
publication in NHH as a whole has been maintained from last year. However, 3 departments have
increased their Level 2 publication rate, two in a fairly strong manner, when compared to 2017.

Figure 9 Share of Level 2 publication points for each department

Table 9 Share of Level 2 publication points for each department
FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL
NHH

2015
78.9 %
52.1 %
9.9 %
47.1 %
68.1 %
32.5 %
50.8 %

2016
62.3 %
62.6 %
77.8 %
47.4 %
70.7 %
37.1 %
58.3 %

10

2017
79.1 %
70.1 %
71.2 %
43.6 %
57.3 %
38.9 %
57.0 %

2018
84.0 %
60.4 %
50.5 %
51.0 %
75.9 %
24.9 %
58.0 %
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2.3 NPI Department – Some further considerations
The data above show substantial variations over time and between departments. The underlying
reasons for these variations are complex, as a number of interdependent and decisive factors play a
role. Among them we can point out the uncertain nature of research in itself combined with that of
the publication process, or the focus on high-quality research that could prolong the research process
resulting in fewer yet higher-quality publications. These interesting but not simple questions need a
deep analysis that is not within the scope of this report. However, we will provide some statics that
could give insights into these issues and might contribute to the discussion of the observed
differences. Specifically we will concentrate on two questions: First, what are the differences with
respect to publication output in the faculty of the different departments; and second, what are the
differences between position levels.
NPI NHH: Share of faculty FTE with 1, 3 or 5 publication points in the last 5 years
The Graph and Table below show the percentage of faculty that have obtained at least 1, 3 and 5
publication points over the previous 5 years5. This corresponds to an average of respectively at least
0.2, 0.6 and 1.0 publication points per year. We see that the percentage of faculty that has obtained 5
publications points in that period is slightly above 40 %.
Figure 10 Percentage of faculty with 1, 3, and 5 publication points last 5 years for NHH

Table 10 Percentage of faculty FTE with 1, 3, and 5 publication points last 5 years for NHH

1 point in the last 5 years
3 points in the last 5 years
5 points in the last 5 years

Percentage of
faculty
79.1 %
57.6 %
41.1%

5

Specifics of the calculations in Figures and Tables 10 and 11: The calculations are based on a faculty head count (not
FTE). The head count is per 1 October 2018, thus excluding people retired and hired after this date, and is based on the
registrations in Agresso. The faculty head count is defined exclusive PhD-students and adjunct professors, while Post
Doc positions are included. For faculty members who have worked less than 5 years, the calculations are based on their
average publications points. Thus, persons with an average of at least one publication point per year, is included in the
category “5 points in the last 5 years”, likewise an average of 0.6 (0.2) points corresponds to the categories of 3 (1)
point in the last 5 years. The publication points are based on the Cristin database.

11
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NPI Department benchmark: Share of faculty FTE with 1, 3 or 5 publication points in
the last 5 years
The following Figure and Table illustrate the interdepartmental differences in the publication points
accumulated by faculty over the previous 5 years. Around 50 % of the faculty of the Department of
Business and Management Science and the Department of Economics have obtained 5 publication
points in this period, while the other department have lower percentages.
Importantly, for most departments more than 50 % of the faculty have 3 points in the last 5 years, and
70 % or more of the faculty of the majority of departments have accumulated at least 1 publication
point during the last 5 years.

Figure 11 Percentage of faculty with 1, 3, and 5 publication points in the last 5 years per
department

Table 11 Percentage of faculty with 1, 3, and 5 publication points last 5 years for each department

FIN
FOR
FSK
RRR
SAM
SOL

1 point in the
last 5 years
60.0 %
80.0 %
66.7 %
84.2 %
79.5 %
88.9 %

12

3 points in the
last 5 years
35.0 %
68.6 %
55.6 %
47.4 %
64.1 %
58.3 %

5 points in the
last 5 years
25.0 %
54.3 %
33.3 %
26.3 %
51.3 %
36.1 %
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NPI NHH: Total publication points per faculty FTE per position type for NHH
To analyse the impact of the position type on the total publication points the faculty members have
been grouped into 4 categories; professor, associate professor, post doc and adjunct professors
(includes “førsteamanuensis II” and “professor II”).
Publication points per position type have been calculated by dividing publication points for each
category, by the FTE number for each category. Publication points are based on the Cristin database,
and the FTE numbers are extracted from the DBH-database. Note there may be flaws in both
databases, so that the results should be interpreted with caution.
For NHH, we see that adjunct professors are an important contributor to our publication points, we
also see variations between departments, partly reflecting small numbers within each category.
Figure 12 Total publication points per FTE per position type for NHH 2018

Table 12 Total publication points per for NHH and departments
Professor
Associate Professor
Post Doc
Adjunct Professor

NHH FIN
FOR FSK
RRR SAM SOL
1,33 0,35 1,47 1,23 0,48 2,16 0,99
1,14 0,00 1,98 0,00 1,44 1,76 0,89
1,38 1,50 1,81 3,00 0,37 1,01 2,65
2,64 2,00 3,42
2,40 0,60 5,40
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3 Publications ABS-list 3, 4, 4*
We now turn to statistics related to the ABS-list. The Chartered Association of Business Schools
publishes the Academic Journal Guide (AJG) (latest version 2018). This guide is popularly called the
ABS-list.
The AJG is a guide to the range and quality of journals in which business and management academics
publish their research. Its purpose is to give both emerging and established scholars greater clarity as
to which journals to aim for, and where the best work in their field tends to be clustered. The AJG is
based upon peer review, editorial and expert judgements following from the evaluation of
publications, and is informed by statistical information relating to citation. The latest version of AJG
2018 includes a total of 1582 journals.
Journals are rated as follows:
ABS 4* Journals of Distinction: Within the business and management field, including
economics, there are a small number of grade 4 journals that are recognised world-wide as
exemplars of excellence. As the world leading journals in the field, they would be ranked
among the highest in terms of impact factor. The initial paper selection and review process
would be rigorous and demanding. Accepted papers would typically not only bring to bear
large scale data and/or rigour in theory, but also be extremely finely crafted and provide major
advances to their field.
ABS 4: All journals rated 4, whether included in the Journal of Distinction category or not
publish the most original and best-executed research. As top journals in their field, these
journals typically have high submission and low acceptance rates. Papers are heavily refereed.
These top journals generally have among the highest citation impact factors within their field.
ABS 3: 3 rated journals publish original and well executed research papers and are highly
regarded. These journals typically have good submission rates and are very selective in what
they publish. Papers are heavily refereed. These highly regarded journals generally have good
to excellent journal metrics relative to others in their field, although at present not all journals
in this category carry a citation impact factor.
ABS 2: Journals in this category publish original research of an acceptable standard. For these
well regarded journals in their field, papers are fully refereed according to accepted standards
and conventions. Citation impact factors are somewhat more modest in certain cases. Many
excellent practitioner-oriented articles are published in 2-rated journals.
ABS 1: These journals, in general, publish research of a recognised, but more modest standard
in their field. A 1 rating is a useful indicator in that it indicates the journal meets normal
scholarly standards, including a general expectation of peer review. Papers are in many
instances refereed relatively lightly according to accepted conventions. Few journals in this
category carry a citation impact factor.

14
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ABS NHH: Number of ABS-publications
The following Figure and Table shows the number of ABS-publications per year for NHH. The data
source is the Cristin database, supplemented information from other databases (denoted the Cristin+
- database). The data show a steadily increasing number of publications for near all categories.
Figure 13 Number of publications in combined Cristin+ databases (excluding duplicates)
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We find that no single database seems to cover 100% of all ABS publications per institution which
can be due to several reasons, such as inconsistencies in the registration of the authors’ affiliations or
in the convention of the year to which the publication is attributed. For example, some databases
count the online-publication date, while others register the date of the journal. For international
benchmarking we have to rely on the Scopus database. However, comparing this information with
the data of the Cristin+ database above there are some differences, as shown in the table below. The
Scopus data (in parentheses) will serve as a basis for the following analyses.

Table 13 ABS NHH Number of publications in Scopus (Cristin+) database for NHH
2014
2015
2016
2017
2018
ABS Level 4* 4 (4)

5 (5)

12 (12)

7 (7)

12 (6)

ABS Level 4

7 (7)

15 (15)

5 (4)

19 (19)

18 (13)

ABS Level 3

36 (37)

32 (34)

42 (42)

54 (47)

59 (46)

ABS Level 2

24 (25)

29 (30)

31 (37)

32 (35)

40 (34)

ABS Level 1

10 (19)

16 (15)

15 (17)

15 (13)

18 (11)

15
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3.1 ABS International Benchmarks
In the following graphs and figures, we will compare the results of NHH with several international
business schools. The international benchmarks are based on the registrations in Scopus database,
i.e. the number of publications within each category for each school. Despite that the ideal mode of
benchmark is the number of publications per FTE, we have not succeeded in obtaining sufficiently
reliable FTEs from other schools. Thus, the international statistics will be presented either in terms
shares of total publications or as absolute numbers of publications.
ABS International Benchmark: Share of ABS publications (of total number of
registered publications in Scopus)
The number of ABS publications for each school as the share of the total publications at the school,
are presented below, showing quite similar shares for all schools (with the exception of LSE).
Figure 14 Share of ABS publications in Scopus database

Table 14 Share of ABS publications in Scopus database
Aalto
BI Norwegian Business School
Copenhagen Business School (CBS)
Erasmus School of Economics (ESE)
Hanken
HEC Paris (HEC)
London School of Economics (LSE)
NHH Norwegian School of Economics
Rotterdam School of Management (RSM)
Stockholm School of Economics (SSE)

2014
0.66
0.74
0.65
0.84
0.69
0.72
0.40
0.73
0.79
0.74

2015
0.68
0.68
0.66
0.86
0.69
0.75
0.36
0.70
0.81
0.73

16

2016
0.68
0.68
0.65
0.88
0.66
0.82
0.37
0.75
0.78
0.72

2017
0.69
0.66
0.67
0.83
0.71
0.83
0.36
0.76
0.72
0.76

2018
0.76
0.73
0.68
0.90
0.73
0.74
0.36
0.80
0.74
0.77
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ABS International Benchmark: Share of ABS 3, 4 and 4* publications (of total
number of registered publications in Scopus)
The top 3 ABS levels, that is 3, 4 and 4*, are reported in NHH’s annual report, and give an indication
of the quality of the publications. Likewise, the Figure and Table below show the share of 3, 4 and
4* for each school, where NHH comes in the middle range of the schools analyzed, close to CBS,
SSE, or Aalto.
Figure 15 Share of ABS 3, 4, and 4* publications in Scopus database

Table 15 Share of ABS 3, 4, and 4* publications in Scopus database
Aalto
BI Norwegian Business School
Copenhagen Business School (CBS)
Erasmus School of Economics (ESE)
Hanken
HEC Paris (HEC)
London School of Economics (LSE)
NHH Norwegian School of Economics
Rotterdam School of Management (RSM)
Stockholm School of Economics (SSE)

2014
0.43
0.45
0.40
0.59
0.31
0.59
0.26
0.42
0.64
0.45

17

2015
0.43
0.42
0.38
0.52
0.28
0.57
0.25
0.38
0.64
0.47

2016
0.45
0.42
0.39
0.51
0.37
0.68
0.25
0.39
0.59
0.52

2017
0.45
0.42
0.40
0.45
0.38
0.75
0.24
0.46
0.49
0.42

2018
0.46
0.45
0.43
0.54
0.41
0.62
0.24
0.47
0.63
0.44
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ABS International Benchmark: Share of ABS 4 and 4* publications (of total number
of registered publications in Scopus)
ABS 4 and 4* represent the very top level of research. The Figure and Table below show the share
of 4 and 4* for each school. We see that NHH is in the lower range of the schools, however, close
to for example CBS.
Figure 16 Share of ABS 4 and 4* publications in Scopus database

Table 16 Share of ABS 4 and 4* publications in Scopus database
Aalto
BI Norwegian Business School
Copenhagen Business School (CBS)
Erasmus School of Economics (ESE)
Hanken
HEC Paris (HEC)
London School of Economics (LSE)
NHH Norwegian School of Economics
Rotterdam School of Management (RSM)
Stockholm School of Economics (SSE)

2014
0.22
0.16
0.16
0.25
0.15
0.36
0.10
0.10
0.35
0.20

2015
0.19
0.12
0.11
0.25
0.05
0.43
0.10
0.14
0.29
0.14

18

2016
0.24
0.15
0.15
0.25
0.07
0.38
0.09
0.11
0.30
0.17

2017
0.17
0.15
0.13
0.21
0.09
0.47
0.09
0.16
0.22
0.18

2018
0.22
0.19
0.15
0.26
0.09
0.44
0.08
0.14
0.30
0.18
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ABS International Benchmark: Further details for the interested reader
Table ABS Level 3 publications: Number and share per school per year
2014
Aalto
BI Norwegian Business School
Copenhagen Business School (CBS)
Erasmus School of Economics (ESE)
Hanken
HEC Paris (HEC)
London School of Economics (LSE)
NHH Norwegian School of Economics
Rotterdam School of Management (RSM)
Stockholm School of Economics (SSE)

2015

2016

2017

2018

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Number

Share

29
47
86
112
20
22
197
37
39
31

0.21
0.29
0.24
0.34
0.17
0.22
0.16
0.32
0.29
0.26

38
43
100
90
27
13
189
34
44
39

0.24
0.30
0.27
0.28
0.23
0.14
0.15
0.24
0.34
0.33

32
45
91
74
33
18
203
42
34
42

0.21
0.26
0.24
0.26
0.30
0.30
0.17
0.28
0.29
0.35

44
45
107
75
37
23
208
47
40
36

0.28
0.27
0.27
0.25
0.29
0.28
0.15
0.30
0.27
0.24

44
35
127
92
49
17
245
46
49
49

0.24
0.26
0.28
0.28
0.32
0.18
0.16
0.34
0.33
0.26

Table ABS Level 4 publications: Number and share per school per year
2014

2015

2016

2017

2018

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Aalto

21

0.15

22

0.14

25

0.16

18

0.12

29

0.16

BI Norwegian Business School

20

0.13

15

0.10

19

0.11

19

0.11

19

0.14

Copenhagen Business School (CBS)

44

0.12

30

0.08

35

0.09

32

0.08

47

0.10

Erasmus School of Economics (ESE)

52

0.16

54

0.17

41

0.14

35

0.12

42

0.13

Hanken

13

0.11

4

0.03

6

0.05

9

0.07

11

0.07

HEC Paris (HEC)

17

0.17

13

0.14

9

0.15

14

0.17

19

0.20

London School of Economics (LSE)

80

0.07

93

0.07

76

0.06

84

0.06

84

0.05

NHH Norwegian School of Economics

7

0.06

15

0.11

4

0.03

19

0.12

13

0.09

Rotterdam School of Management (RSM)

27

0.20

24

0.19

22

0.19

17

0.12

23

0.15

Stockholm School of Economics (SSE)

15

0.12

10

0.08

11

0.09

11

0.07

18

0.10

Table ABS Level 4* publications: Number and share per school per year
2014

2015

2016

2017

2018

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Number

Share

Aalto

10

0.07

8

0.05

12

0.08

8

0.05

11

0.06

BI Norwegian Business School

5

0.03

3

0.02

7

0.04

7

0.04

7

0.05

Copenhagen Business School (CBS)

16

0.04

13

0.03

21

0.06

20

0.05

23

0.05

Erasmus School of Economics (ESE)

31

0.09

26

0.08

31

0.11

27

0.09

44

0.13

Hanken

5

0.04

2

0.02

2

0.02

2

0.02

3

0.02

HEC Paris (HEC)

19

0.19

26

0.29

14

0.23

25

0.30

22

0.24

London School of Economics (LSE)

40

0.03

26

0.02

27

0.02

34

0.03

45

0.03

NHH Norwegian School of Economics

4

0.04

5

0.04

12

0.08

7

0.04

6

0.04

Rotterdam School of Management (RSM)

21

0.15

14

0.11

14

0.12

16

0.11

22

0.15

Stockholm School of Economics (SSE)

9

0.07

6

0.05

10

0.08

16

0.11

16

0.09

19
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3.2 ABS Department Benchmarks
This section turns to the ABS-list publications of the Departments of NHH. The data is represented
by the number of publications per “UFF excl. PhD” for each department, for different ABS-levels.
Further details as to the number of publications are found in the accompanying tables.
ABS Department Benchmark: Number of ABS 3, 4 and 4* publications per FTE
The top 3 ABS levels, that is 3, 4 and 4*, are reported in NHH’s annual report, and give an indication
of the quality of the publications. The Figure and Table below show the number of 3, 4 and 4*
publications per “UFF excl. PhD”. The results vary for the departments. Note that the ABS-list is not
relevant for the academic fields of FSK.
Figure 17 Number of ABS 3, 4 and 4* publications per “UFF excl. PhD”

Table 17 ABS 3, 4 and 4* publications, number and per UFF excl. PhD
2014
2015
2016
2017
2018
Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE
FIN

3.5

0.2

8.0

0.5

5.0

0.3

8.0

0.4

7.0

0.3

FOR

9.5

0.3

14.0

0.4

17.5

0.5

16.8

0.5

26.3

0.7

FSK

1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

RRR

5.5

0.2

2.3

0.1

2.0

0.1

6.8

0.3

10.3

0.4

SAM

17

0.4

17.7

0.4

23.5

0.5

26.3

0.6

28.5

0.6

SOL

10.5

0.3

9.0

0.2

11.0

0.3

17.0

0.5

15.0

0.4

20
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ABS Department Benchmark: Number of ABS 4 and 4* publications per FTE
The top levels of ABS is 4 and 4*. The Figure and Table below show the number of 4 and 4*
publications per “UFF excl. PhD”. There are large variations over time and per department.
Figure 18 Number of ABS 4 and 4* publications per UFF excl. PhD

Table 18 ABS 4 and 4* publications, number and per UFF excl. PhD
2014

2015

2016

2017

2018

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE
FIN

1

0.1

5.0

0.3

3.0

0.2

7.0

0.4

4.0

0.2

FOR

3

0.1

4.0

0.1

1.5

0.0

6.0

0.2

9.3

0.3

FSK

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

RRR

1

0.0

1.3

0.1

0.5

0.0

2.0

0.1

2.3

0.1

SAM

3

0.1

4.7

0.1

6.0

0.1

5.0

0.1

8.5

0.2

SOL

3

0.1

5.0

0.1

6.0

0.2

6.0

0.2

6.0

0.2
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ABS Department Benchmark: Further details for the interested reader

Table ABS Level 3 publications: Number and share per department per year
2014

2015

2016

2017

2018

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE
FIN

2.5

0.1

3.0

0.2

2.0

0.1

1.0

0.1

3.0

0.1

FOR

6.5

0.2

10.0

0.3

16.0

0.5

10.8

0.3

17.0

0.5

FSK

1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

RRR

4.5

0.2

1.0

0.0

1.5

0.1

4.8

0.2

8.0

0.3

SAM

14

0.3

13.0

0.3

17.5

0.4

21.3

0.5

20.0

0.4

SOL

7.5

0.2

4.0

0.1

5.0

0.1

11.0

0.3

9.0

0.2

Table ABS Level 4 publications: Number and share per department per year
2014

2015

2016

2017

2018

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE
FIN

0

0.0

4.0

0.2

1.0

0.1

5.0

0.3

0.0

0.0

FOR

3

0.1

4.0

0.1

0.0

0.0

6.0

0.2

7.5

0.2

FSK

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

RRR

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

SAM

2

0.0

3.0

0.1

1.0

0.0

4.0

0.1

5.5

0.1

SOL

2

0.1

4.0

0.1

3.0

0.1

3.0

0.1

4.0

0.1

Table ABS Level 4* publications: Number and share per department per year
2014

2015

2016

2017

2018

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE
FIN

1

0.1

1.0

0.1

2.0

0.1

2.0

0.1

4.0

0.2

FOR

0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

FSK

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

RRR

1

0.0

1.3

0.1

0.5

0.0

1.0

0.0

1.3

0.1

SAM

1

0.0

1.7

0.0

5.0

0.1

1.0

0.0

3.0

0.1

SOL

1

0.0

1.0

0.0

3.0

0.1

3.0

0.1

2.0

0.1
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4 NHH BONUS LIST AWARDS AND PhD DISSERTATIONS
4.1 BONUS AWARDS
The purpose of the NHH publication bonus scheme is to increase NHH visibility in top journals within
NHH’s research areas. NHH pays a bonus to researchers who publish articles in selected journals
(NHH list) as well as to publications appearing in journals on a list prepared by the Financial Times
(FT list). The following Table summarizes the publication bonus awarded in 2018.
Table 19 Bonus Awards NHH 2018
Author, title and journal
Walter Pohl, Karl Schmedders, Ole Wilms: “Higher-Order Effects in Asset Pricing Models
with Long-Run Risks”, The Journal of Finance
Kyeong HunLee, David C. Mauer , Emma Qianying Xu: “Human capital relatedness and
mergers and acquisitions”, Journal of Financial Economics
Choi, Tsan-Ming , Stein W. Wallace, Wang Yulan: “Big Data Analytics in Operations
Management”, Production and Operations Management
Zoutman, Floris T, Gavrilova-Zoutman, Evelina, Hopland, Arnt Ove: “Estimating Both
Supply and Demand Elasticities Using Variation in a Single Tax Rate”, Econometrica
B. Espen Eckbo, Tanakorn Makaew, Karin S. Thorburn: “Are stock-financed takeovers
opportunistic?”, Journal of Financial Economics
Kaisa S. Pietikäinen: “Silence that speaks: The local inferences of withholding a response in
intercultural couples' conflicts”, Journal of Pragmatics
Marianne Bertrand, Sandra E Black, Sissel Jensen, Adriana Lleras-Muney: “Breaking the
Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway”,
The Review of Economic Studies
Tzu-Ting Chiu, Jeong-Bon Kim, Zheng Wang: “Customers’ risk factor disclosures and
suppliers’ investment efficiency”, Contemporary Accounting Research

Department
FIN
FIN
FOR
FOR
FIN
FSK
SAM

RRR

Tina Saebi, Nicolai J. Foss, Stefan Linder: “Social Entrepreneurship Research: Past
Achievements and Future Promises”, Journal of Management

SOL

Alexander W. Cappelen, Roland Iwan Luttens, Erik Ø. Sørensen, Bertil Tungodden:
“Fairness in Bankruptcies: An Experimental Study”, Management Science

SAM

Kyeong Hun Lee: “Cross‐Border mergers and acquisitions amid political uncertainty: A
Bargaining perspective”, Strategic Management Journal

FIN

William F. Messier, Jr., Martin Schmidt: “Offsetting Misstatements: The Effect of
Misstatement Distribution, Quantitative Materiality, and Client Pressure on Auditors’
Judgments”, The Accounting Review
Chang Koo Chi, Pauli Murto, Juuso Välimäki: “All-pay Auctions with Affiliated Binary
Signals”, Journal of Economic Theory

RRR

23
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4.2 PHD DISSERATIONS 2018
The Table below summarized the PhD dissertations held at NHH during 2018.
Table 20 PhD dissertations NHH 2018
Department

Author and title
Azad Gholami, Reza: “Essays on Equilibria in Non-Autonomous Bilevel Stochastic Games”

FOR

Berg, Oddmund: “Empirical Essays on the Dynamics of Consumption and Savings”

SAM

Cai, Hong: “Essays on the European Electricity Markets”

FOR

Dalla-Zuanna, Antonio: “Essays in Empirical Labor Economics”

SAM

Gu, Yewen: “Maritime Emission Regulations and Operations Research in Shipping”

FOR

Hegrenæs, Claudia: “Translation Competence Development and the Distribution of
Cognitive Effort: an Explorative Study of Student Translation Behavior”
Kyritsis, Evangelos: “Energy Markets in Transition: Renewables, Bounds and Uncertainty:
An Econometric Approach”

FSK
FOR

Mirhedayatian, Seyed Mostafa: “Contributions to Rich Vehicle Routing Problems”

FOR

Mydland, Ørjan: “Essays on Efficiency and Economies of Scope and Scale in Electricity
Networks”

FOR

Picariello, Luca: “Essays on Talent Discovery and Allocation”

SAM

Prochazka, Vit: “Uncertainty Modeling and Spatial Positioning in Tramp Shipping”

FOR

Ringdal, Charlotte: “Essays on Women's Bargaining Power and Household decisionmaking”
Rydland, Monica: “Middle Managers' Role as Change Agents: Variations in Approaches
and their Contributions to the Progress of Change”

SAM
SOL

Schøyen, Øivind: “Legitimacy under Dual Moralities”

SAM

Sendstad, Lars Hegnes: “Essays on Investments in emerging Technologies: A Real Option
Approach”

FOR

Sjursen, Ingrid Hoem: “Essays on Behavioral Development Economics”

SAM

Tvedt, Erik Hetland: “Essays on Dynamic Models in Corporate Finance”

FIN

Ugurlu, Serhat: “Essays in Economic Measurement and Consumer Behavior”

SAM

Verma, Varun: “Essays on Empirical Corporate Finance”

FIN
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5 Research projects (RCN and EU)
As noted in NHH’s 2018-2021 Strategy there are high expectations of NHH researcher:
“To ensure resources for the research groups and protects NHH’s reputation as an excellent
research institution, NHH’s researchers must obtain more funding from international funding
arenas. NHH will place particular emphasis on applications for EU funding. International
benchmarking will be an important means of assessing goal attainment. Thus, NHH aims at
increasing its external funding for research given that it is an important indicator of relevance
and excellence”.
A first step towards increasing the external research funding is to boost the application activity to
further develop the quality of the research proposals in future calls. Indeed, in 2018 NHH has
submitted a record number of applications, with a total of 22, of which 6 were sent to the Horizon
2020 program and 16 to The Research Council of Norway. In relative terms, and compared to 2017,
the 2018 activity has increased about 2- and 3-fold for national and European applications,
respectively.
NHH’s high ambitions are reflected in the following:
 A total of 6 applications have been sent to the ERC within the H2020 framework programme,
and 6 were sent the FRIPRO programme of The Research Council of Norway. Both schemes
are considered flagships of excellence in the global and national arena with only the top ~10%
highest-quality applications selected for funding.
 In 86% of the 22 proposals, NHH was either the sole applicant or the coordinator of a research
consortia, underscoring its leader role in the application process.
The highest activity continues to be located in the Economics department. However, other
departments such as Business and Management Science are steadily engaging in the application
process, which ensures the diversification of NHH future grant portfolio and the appropriate balance
of the different research areas within the school.
Figure 19 Number of applications per year and department
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In 2018, NHH was awarded 3 new projects. These are funded by the Horizon2020 ERC Advanced
Grant programme, as well as two projects funded by the BIA and BALANCE programmes of The
Research Council of Norway. Currently 3 proposals sent in 2018 are still pending evaluation. The
Table below shows currently active projects.
Table 21 Active projects 2018
Funding Agency

Programme

Department

Year Duration
NHH Role
applied (years)

The Research
Council of Norway

BALANCE*

SAM

2018

3

Coordinator

The Research
Council of Norway

BIA*

RRR

2018

1

Coordinator

Horizon 2020

ERC Advanced
Grant

SAM

2017

5

Coordinator

The Research
Council of Norway

FRIPRO – Young
Talent Researcher

SAM

2017

5

Coordinator

The Research
Council of Norway

FRIPRO TOPPFORSK

SAM

2017

5

Coordinator

The Research
Council of Norway

PROFESJON

FIN

2017

4

Coordinator

The Research
Council of Norway

PROFESJON

RRR

2017

4

Coordinator

The Research
Council of Norway

FINANSMARKED

FIN

2017

4

Coordinator

ERANET

NORFACE

SAM

2016

3

Coordinator

ERANET

NORFACE

SAM

2016

3

Partner

The Research
Council of Norway

Center of
Excellence

SAM

2016

10

Coordinator

The Research
Council of Norway

SKATT

FOR

2016

5

Coordinator

Horizon 2020

ERC-Starting Grant

SAM

2016

5

Coordinator

The Research
Council of Norway

FRIPROTOPPFORSK

SAM

2015

5

Coordinator

4

Coordinator

FRIPRO – Young
The Research
SAM
2015
Talent Researcher
Council of Norway
* Indicates an awarded project which will start during summer 2019
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6 Research impact cases
NHH’s research shall contribute to new insights for business and society both in Norway and abroad.
Below, we present a summary of the impact cases that were collected in connection with the national
evaluation of the social sciences, SAMEVAL.
ORGCHANGE (FOCUS)
Summary: Through the FOCUS program, a five-year study of Telenor’s attempts to globally integrate parts of its
decentralized international organization was conducted. Two research teams have been centrally involved in following
the integration journey in real-time working in close collaboration with the firm as well as international academic partners.
The research has been widely disseminated nationally as well as internationally through publications, talks, seminars and
workshops. It has also directly impacted decision-making within Telenor and inspired other firms pursuing similar
organizational changes.
Details of the impact: The research has primarily impacted industry. Firms are increasingly moving labor and operational
functions (production, purchasing, IT services) to low-cost countries, such as India and other Asian countries. Norwegian
firms need to develop a competitive advantage based on competence and socalled knowledge workers. The FOCUS
research in collaboration with Telenor provides indepth information on how one important Norwegian-based
multinational (MNE) is currently handling this. The research covers both organizational solutions and the processes that
enable (or hinder) changing from one strategy and organizational solution to another. As such, the research brings
complementary perspectives, requiring different research methods. Real time studies such as these contribute to existing
knowledge by providing new perspectives on large-scale organizational change as compared with retrospective research.
The complex and messy realities and more specifically how these are handled come to the forefront. The research design
also allows the organization and the researchers to learn together by reflecting on practical experiences, drawing on
existing theory, and it provides opportunities for building new theory to account for unexpected and poorly explained
emergent phenomena. The research publications illustrate how new insights about organizational solutions such as global
integration of functions and innovative business

Operations Research Transforms the Scheduling of Chilean Football Leagues and
the South American World Cup Qualifiers (SHIPPING AND LOGISTICS)
Summary: For the past 12 years, more than 50 sports tournaments in South America have been scheduled using
Operations Research. The estimated economic impact is about USD 59 million, including reductions in television
broadcaster operating costs, growth in pay television subscriptions, increased ticket revenue, and lower travel costs for
the teams. The incorporation of team requirements and various sporting criteria has also improved process transparency
and schedule fairness. Furthermore, the models and methods have been disseminated widely, helping to promote
Operations Research as an effective tool for addressing practical problems.
Details of the impact: To date, more than 50 tournaments have been scheduled using our Operations Research approach.
The total direct economic impact in Chilean soccer industry over the past 12 years amounts to about $59 million. This
is due to impact on ticket revenue (41%), increased revenue from TV subscribers (47%), travel cost savings of TV station
and teams (12%). Unlike conventional businesses, soccer has a large social component. For example, about 3.4 million
spectators filled the stadiums for the 2014 World Cup finals matches in Brazil and the television coverage reached 3.2
billion people around the world. Therefore, attractive tournaments produce fan enjoyment that exceeds the ticket
revenues or subscriber fees actually paid. Thus, the qualitative impact of improved scheduling is equal to, if not greater
than, the quantitative impact. The benefits have been particularly significant in the following areas: greater transparency
of scheduling criteria; better scheduling fairness; greater attractiveness; fewer undesired rescheduling of matches once
the tournament is ongoing; better public order; greater credibility; better performance in international tournaments;
better operations at the stadiums; less player fatigue thanks to better travel sequences; more exciting tournaments
concentrated towards the end of the season. In addition to the quantitative and qualitative effects mentioned above, this
research has had a significant educational impact through outreach activities and the creation of content used by schools,
universities, and the media. These activities have reached thousands of high school and university students in four
countries (Argentina, Chile, Norway, USA). Through videos and online material, a more general audience of millions of
television viewers and Internet users have been reached. For example, in 2011, Guajardo explained in layperson’s terms
how to create better schedules in the Forsker Grand Prix, as part of the annual Forskningsdagene in Bergen.
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Improving forest transportation by Operations Research and Game Theory methods
(ENE)
Summary: Operations Research and Game Theory methods have helped the forest industry in Sweden to perform better
transportation plans between supply and demand points, among thousands or hundreds of millions of possibilities.
Opportunities of collaboration for different companies operating in nearby areas enhance the possibilities of reducing
cost, to overall estimated savings of 14-22%. The impact in the environment is also positive, due to the reduction of CO2
emissions and the potential increase in the use of bioenergy. Today several companies use systems developed directly in
their operational planning and many more in various industrial case studies for strategic analyses.
Details of the impact: In the case study with the wood producers, the cost savings due to better planning within each
company were about 5%, while collaboration among companies increased this to a total of 14% or SEK 64.6 million per
year. The environmental effects of better cooperation were about 20% reduction of emissions. As result of the case study,
three companies started collaborating in 2008 on a monthly basis. As for the case in forest fuels, extensive data analysis
has been performed on about 200,000 transports of 6.1 million tons of forest biomass, equivalent to 17.4 TWh of
energy consumption or about 4% of Sweden's total energy consumption. The identified potential savings amount
to 22.18%. This corresponds to 140.6 million SEK per year, which is highly significant for a low profit industry. This
is equivalent to a reduction from 61.55 to 39.02 km in the average travelled distance. In particular, when comparing
the optimal collaborative solution with the realized non-collaborative solution, the potential cost savings are about
11.58%. This corresponds to 73.4 million SEK per year, a reduction from 61.55 to 48.66 km in the average travelled
distance, 30% or yearly 3,365 tonnes of CO2 emissions, a reduction from SEK 36.36 to 32.15 in the cost per MWh,
and 2.3 TWh of renewable energy consumption yearly. A developed decision support system FlowOpt has been used in
about 40 case studies with Swedish and European forest companies and government organizations during the last 15
years. It has been used to evaluate the performance and suggest improvements at single companies as well as several
companies making collaborative schemes. It has been used in projects to develop and implement logistic network and
collaborative structures. This includes the location of new train terminal for the forest companies StoraEnso/Sydved and
decision to design and use a train system for the forest company Sveaskog. Optimization has been implemented for daily
use at Holmen for backhauling planning and is being implemented at two forest companies as their central planning
systems. At Skogforsk and the many collaborating companies the use of DSS-FlowOpt has been instrumental and a vital
contribution of the development of logistic planning within the forest sector. It has also been a base for other planning
tools developed for the Swedish forest industry. Moreover, it has also been a major contribution in the continuous work
in developing forest logistic planning where Sweden is now regarded to be a world-leader.

Active Fund Management (FOR)
Summary: For a number of years DNB has been selling and marketing three mutual funds as being actively managed.
However, these funds have been managed more like passive than active funds. Falsely active funds have six times higher
fees than passively managed index funds. The Norwegian Consumer Council has filed a lawsuit against DNB on behalf
of 180,000 consumers. This is the biggest class action lawsuit in Norwegian history. An important part of this lawsuit is
reports written by Bjerksund and Døskeland. The attention gained by the lawsuit, has led to a professionalization of the
fund industry, including lower fees and improved information to consumers.
Details of the impact: The lawsuit from The Norwegian Consumer Council against DNB on behalf of 180,000 consumers
is built on several reports we have written. These reports again builds on both our own research but also research done by
others. Irrespective of the outcome of the lawsuit, our careful analyses have helped increase the transparency and
competence of both households and the mutual fund industry. DNB and other funds have already started to report more
information on the degree of active management. The funds that have been accused of being passive have become more
active. Furthermore, we see that the fee for so- called active managed funds are going down. For example, the yearly fee
for the DNB funds have gone from 1.8 % to 1.4 %. In a low-interest regime, fees are very important. For long time saving
(such as pensions), a too high fee can reduce the return with up to a third. We are increasingly becoming responsible of
our own financial decisions. Knowledge about active fund management is relevant for many households. The topic is also
important for the nation of Norway. Over the last years, there has been a discussion of the degree of active fund
management of the Oil Fund. Thus, increased attention about the topic leads to more knowledge, which again will help
households and Norway to make better financial decisions in the future.
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Board gender quotas (CORPORATE FINANCE)
Summary: The CCF members Karin Thorburn and Espen Eckbo have, together with Knut Nygaard at Oslo and Akershus
University College, a working paper on board gender quotas. As a result of their research, Thorburn was invited to the
Swedish Ministry of Employment to discuss their results, and she has participated in the debate on board gender quotas
in Sweden. The Swedish government put forward a proposal on board gender quotas Fall 2016. The proposal was,
however, rejected by the other parties.
Details of the impact: In 2005, Norway became the first country to mandate gender-balanced corporate boards. Eckbo,
Nygaard, and Thorburn hypothesize that a gender quota reduces director CEO experience and increases board
independence. Contrary to prior research, their robust performance estimates fail to reject an overall value-neutral effect
of the quota, even for firms with all-male boards. They also show that, while boards lost some CEO experience, firms did
not increase board size (to retain key male directors) or change legal form (to avoid the quota), and managed to maintain
board network power. They conclude that investors and firms alike viewed the quota as a relatively low-cost constraint.

Competition in the grocery sector (CBE)
Summaryt: The Norwegian Competition Authority (NCA) de facto stopped a proposed temporary upstream co-operation
between NorgesGruppen and Ica in 2014. The main concern from NCA was that NorgesGruppen could use internal
wholesale prices as a means to soften downstream price competition between NorgesGruppen’s and Ica’s retail outlets.
NCA refers to Foros and Kind (2008) as the theoretical foundation for this effect. Our contributions in the policy debate
have also had impact; see below for more details.
Details of the impact: As described above NCA de facto stopped an upstream co-operation between NorgesGruppen and
Ica in 2014. Then, instead, we got a complete merger between Ica and Coop in 2015. NorgesGruppen is the largest player
in the market. As noted above, the main concern from NCA was that NorgesGruppen through strategically using internal
wholesale prices might be able to soften downstream price competition between NorgesGruppen’s and Ica’s outlets. For
a theoretical foundation for such an effect, NCA (2014) refers (only) to Foros and Kind (2008). However, if such an effect
were decisive, we should expect that rivals benefit. Coop and Rema would typically benefit from less retail competition
between NorgesGruppen and Ica. What we observed, though, was that Coop and Rema wanted to stop the upstream cooperation between NorgesGruppen and Ica. To fit theoretical models better to the market, we invited Ole Robert Reitan
(CEO Rema) and Thorbjørn Theie (CEO Ica) to NHH. With this backdrop, we undertook the study Foros and Kind (2017)
as described above. Currently, the existence and the potential impact of the size effects analysed in that paper are one of
the most controversial issues in the grocery market. More generally, the research group has participated in the debate on
several topical issues within the industry, and our participation in the policy debate have had impact on market players
and competition authorities. Foros and Sørgard (2012) were the first to argue that NorgesGruppen was breaking the
competition law when they acquired several large outlets from Ica (Ica Maxi). NCA then imposed a 25MNOK fine on
NorgesGruppen. Under the investigation of the Coop-Ica merger, the merging parties’ lawyers argued that Ica was a
failing firm, an argument for allowing a merger. However, as advocated by Foros and Sørgard (2015) this argument
should not be taken into account by the competition authorities and NCA also emphasized that this argument was not
valid in their decision. As pointed out by Foros and Hjelmeng (2015) Ica’s owners should probably be happy for this
decision, since if classified as a failing firm Ica could have been forced to sell to another player, such as Bunnpris, for a
much lower price.

Design and Regulation of Electricity Markets (NHH-ENE-EL) (ENE)
Summary: The research has focused on 1) congestion management and pricing in competitive wholesale markets for
electricity, and 2) benchmarking and regulation of natural monopolies in distribution and transmission. By investigating
alternative market designs and regulatory schemes, the research has contributed to major developments in the regulation
model, as well as increased understanding of complex pricing issues among industry participants such as the regulator
(NVE), policy makers (the Ministry of Petroleum and Energy), the industry association (Energy Norway), the power
exchange (Nord Pool), and society in general. Research has been disseminated in commissioned reports, industry
meetings, and legal expert assessments.
Details of the impact: Much of the early research applied very simple models to illustrate conceptual differences between
different congestion management methods. The development of the OptFlow model, commissioned by NVE and
documented in the report by Bjørndal et al. (2012), made it possible to compare different congestion management
methods in a more realistic network, using historical bid curve data from Nord Pool. This work impacted the discussion
about wholesale pricing and congestion management, and it gave valuable input to expert committees such as Bye
et al. (2010), where Mette Bjørndal was also a member, and Baldursson et al. (2011). Pricing of marginal losses
was investigated in a project commissioned by Energy Norway, and documented in the SNF-report by Bjørndal &
Bjørndal (2010). The report is an evaluation of the method used by Statnett, and the main recommendation was later
implemented by Statnett from 2015. The impact with respect to regulation of network companies was, in the first years,
to shed light on alternatives to the DEA methodology favored by NVE, as well as how benchmarking results could be used
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to set cost norms and revenue caps. Several reports were commissioned by NVE or Energy Norway: Bjørndal, Bjørnenak
& Johnsen (2003), Bjørndal & Johnsen (2004) and Bjørndal, Bjørndal & Bjørnenak (2004). As it became clear that
NVE would choose a DEA-based yardstick regulation model, the focus shifted to implementation issues, such as
problems with data quality and translation of efficiency results into revenue caps, as discussed in Bjørndal & Bjørndal
(2006a/b). One important impact of this work is suggestions for a calibration methodology, later implemented by
NVE, which determines the aggregate profitability of the industry. In a report commissioned by NVE, Bjørndal,
Bjørndal & Johnsen (2008) investigated possible ways to correct for the loss in profitability caused by the reporting
time lags. The issue of extreme weights on certain cost drivers, as well as possible remedies, was discussed by
Bjørndal, Bjørndal & Camanho (2008, 2009), and incentives related to connection of distributed production to local grids
in Eden et al. (2010). Since 2015 the work on regulation and benchmarking has been organized in the Elbench project,
with researchers from NHH and HiL, including a PhD student, as well as partners from the regulator and the industry.
The project is organized with two partner meetings per year, and the researchers in the project also contribute regularly
with presentations and in discussions at industry meetings.

Price risk (FOR)
Summary: Bjerksund and Stensland have developed three option pricing formulas that are used all over the world. These
formulas are implemented in a large number of different software packages and are used extensively every day for
valuation and risk management. The typical users are traders, banks, regulators and auditors, as well as firms to evaluate
employee options/warrants. Bjerksund and Stensland have developed models for valuation and management of electricity
price risk in the Nordic market. The results are implemented in computer software ETRM (Energy Trade Risk
Management) used by the industry and was disseminated through the NHH part-time executive programme
“Kraftanalytikerstudiet”.
Details of the impact: Every day several thousands of American Options are evaluated around the world. The Bjerksund
and Stensland models are probably the most popular closed form models. Bjerksund and Stensland provide an
approximation based on an exercise strategy c orresponding to a trigger price. «The formula is readily modified for the
valuation of a put option, using put call parity. This approximation is computationally inexpensive and the method is fast,
with evidence indicating that the approximation may be more accurate in pricing long dated options than Barone-Adesi
and Whaley. Firms that need to evaluate options on a daily basis use so called trading software. There exists thousands
of alternative software package. Some of these packages are huge and expensive, and some smaller are free on the internet.
The Bjerksund and Stensland models are included in most of them. Example: Bjerksund-Stensland Model - MATLAB &
Simulink - MathWorks 中国 www.mathworks.cn › ... › Price Using Closed-Form Solutions Calculate implied volatility,
price, and sensitivity using option pricing model. ... the price of the American calls and puts using the Bjerksund-Stensland
model. Firms that report option value for an IPO or just as part of their balance sheet need to reveal the method used. For
American options the choice is very often the Bjerksund and Stensland model. The electricity market inherent some
specialty compared to other commodity markets. The delivery is a flow. Therefore, producers, end user firms and traders
use special software in this business. One of the providers, Brady PLC, sell software ETRM (Energy Trade Risk
Management) based on the methods developed by Bjerksund and Stensland about curve building and risk management.
This software was originally developed by the firm Viz risk management. From 2000-2010, Bjerksund and Stensland
disseminated this research to the industry through the NHH part-time executive programme “Kraftanalytikerstudiet”.
During these years, approximately 250 participants from the industry attended.

Service design & design thinking in Telenor – A longitudinal case study (CSI)
Summary: Telenor’s customer journey approach initiated in 2007, has created a strategic trajectories for both research
and business development. The impact is e.g.:


Seizing of gaps in the service delivery and implicated expenses (e.g. churn, repeated calls to customer service)



Increased consciousness on target conflicts between different corporate functions
touchpoints were) and lack of end-to-end responsibility.



Definition of service design and innovation as corporate capability, and aligned executive training



Scaling of design thinking as an approach for innovation and agility

(where the ownership of

The research has created business impact in terms of; 1) Improved and innovative services to the marketplaces and 2)
New ways of thinking and working (e.g. design thinking) for better adapt to changing customer behaviours and jobs.
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Measures to curb profit shifting by use of debt - TAX REFORM (NoCeT)
Summary: NoCeT research has guided the Norwegian government and the OECD in the design of thin capitalization
rules. These are rules to curb profit-shifting by multinational firms. NoCeT research shows that both internal and external
debt should be included in the measure of debt and that it is better to use a rule that limits interest deductions if they
exceed a certain share of profit (earnings stripping rules) than debt-to-asset ratio rules. NoCeT researchers were also
influential when EBIT was implemented as profit measure. EBIT is preferable because it does not favour firms depending
on their capital intensity.
Details of the impact: The research of NoCeT had a direct impact on policy proposals by the OECD and implementations
by the Norwegian government (see references). Guttorm Schjelderup had an active role and promoted the NoCeT
research results in an expert committee that outlined the latest reforms in the Norwegian tax system for capital and
corporate income (NOU 2014:13). On request from the Norwegian Tax Administration, Dirk Schindler and NoCeT
affiliate Martin Ruf wrote an article on the German experience with thin-capitalization rules. The earnings stripping
legislation that became active in Norway in 2014 and were strengthened in 2016 match closely the conclusions and
recommendations in this article. Dirk Schindler was also invited to a tax-policy workshop at the German Federal
Ministry of Finance in January 2015 in order to talk about profit shifting and possibilities to regulate it. Last but not
least, the Norwegian Tax Administration has a strong interest in the research results and, for example, invites NoCeT
researchers to write popular science articles for their internal research newsletter. Public media also refer to and ask
NoCeT researchers for comments on cases of profit shifting and anti-avoidance rules (e.g. after the ESA ruling on the
Norwegian thin capitalization rules).

EARLY (FAIR)
Summary: CELE has recently provided a steady stream of reach analysing the impact of early childhood investments on
long-term outcomes. Policies analysed include access to paid maternity leave, access to childcare, and poverty-relieve
measures. This research was important for policies promoted and introduced by the Obama administration (2008-2016)
in the United States. One example is the increase in funding for pre-kindergarten education and the so-called Head Start
program – a childcare program focusing on poor families. Another example is that some federal states introduced paid
maternity leave during the term of the Obama administration partly based on findings from the Norwegian experience.

Fiscal Rule (SAM/macro)
Summary: The fiscal rule (“handlingsregelen”) has been the cornerstone of Norwegian fiscal policy since its introduction
in 2001. The rule determines the spending of petroleum revenues in the sense that the gap between public expenditures
and non-oil government revenues should, in a normal year, amount to the expected return on the government pension
fund. Our research has contributed to the conduct of fiscal policy according to the rule – and more importantly – to the
recent re-interpretation of the rule in light of significantly lower expected returns in the years to come in combination
with expected reductions in the revenues from oil and gas production.
Details of the impact: The government pension fund (formally the government pension fund global, “GPFG”) and the
fiscal rule (“FR”) have served the Norwegian economy well. They should be seen as well-anchored institutions, which
contribute to a transparent, explicit focus on the long run effects of the management of the government’s considerable
petroleum wealth. So far, a long run savings plan has been followed and the fiscal budget has, to a large extent, been
insulated against short run volatility in petroleum revenues. Myopic initiatives to overspend or deviate from efficient
financial management of the GPFG have also been fended off At the current stage, a potential tough test for Norwegian
resource management seems to be approaching. The decline in oil prices and prospects for a prolonged period with sub
4% returns on the GPFG, imply that the 4% path is close to – or at its peak, measured as a share of GDP. This calls for
more gradual increases in the spending of petroleum revenues than what we are used to. The alternative is not attractive,
a few years with additional strong impulses abruptly followed by a need for fiscal restraints. Following such a pattern of
fiscal policy would not support a smooth path for growth and welfare in the Norwegian economy. A delayed response to
the current need for fiscal moderation will intuitively increase the magnitude of future restraints. The FR strikes a proper
balance between sound economic principles and political applicability. Potentially increasing tax-burdens mainly reflect
the effects of ageing on the costs of the welfare state. It seems unrealistic to imagine a FR that is tight enough to meet
the financing needs of a future Norwegian welfare state without necessary reforms leading to demographic robustness.
Consequently, we would argue that a proper fiscal objective in an intergenerational context is never to overspend as
compared to the expected return on the principal of the GPFG. Future politicians will in any case have to deal with required
reforms of the welfare state and the hard trade-off between tax levels and government expenditure. The political challenge
ahead will be to avoid the temptation to postpone necessary changes in the policies and structures of the Norwegian
economy by drawing on the principal of the GPFG. If this happens, the crucial question is whether the GPFG will survive
the baby boomers – the 1968 generation. This will depend on a wise and urgent re-interpretation of the FR. When the
realistic forecast for the average annual real return on the GPFG over the next 10-15 years is in the 2-3% range, a prudent
application of the fiscal rule is to limit annual spending to no more than 3% of the fund today. In the early months of 2017
these conclusions seem to be well discounted in actual Norwegian policy. The latest fiscal budget documents present
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paths for future spending calculated on the basis of the 3% return assumption – and the government has announced that
it will discuss the conclusions in NOU 2015:9 in a forthcoming government white paper (i.e “Perspektivmeldingen” – to
be published in the spring of 2017.)

Girl Power (FAIR)
Summary: The research project developed and evaluated two training programs, 'protect your life' and 'build your life',
which aimed to empower adolescent girls and young women in Tanzania to postpone adolescence pregnancy and live
HIV-free. It was recently selected by the DREAMS Innovation Challenge to become a Dream Project (awarded to 56 out
of 800 applicants) to be implemented across five regions in Tanzania. The training programs have also been adopted by
several non-governmental organizations in Tanzania and have attracted international attention.
Details of the impact: The research project started in 2013. We set-up a large cluster-randomized experiment in Tanzania
together with the non-governmental organization Femina Hip, which is a leading media platform in Tanzania that for a
long time has been working on promoting a healthy life style and financial literacy among the youth. Together with
Femina, we developed the two training programs and then trained local teachers in Tanzania how to implement them at
the school. The program affects society in several important ways. First, it identifies economic constraints as a major
hurdle for young females in taking control over their own lives; second, it shows how entrepreneurship training can be a
critical component in promoting female empowerment, but also the advantage of combining it with a reproductive health
program; third, it demonstrates how this kind of training programs can be integrated in the school system in poor countries
and how local resources, in this case teachers, can be used in an efficient way in this type of interventions. The importance
of this study for society is reflected in the fact that the training programs already have been adopted by the school system
and non-governmental organizations in Tanzania and has attracted international attention in the policy debate on female
empowerment. The research group has been approached by UNU-Wider and requested to write a book chapter on gender
and development building on the ongoing project and our previous work (which has been published in top journals in
economics and management science).

Media (CBE)
Summary: The research group has had impact on e.g. the Ministry of Culture and market participants’ understanding of
market failures in the media market, and on whether and how the public sector might be able to correct the failures. Based
on research on two-sided markets, the research group has stressed the importance of finding the optimal mode of financing
public and private broadcasters (in casu, NRK and TV 2). The group’s impact in this area is evident through e.g. St.
meld.nr 30 (2006-2007), Kringkasting i en digital fremtid, and St. 14 (2016–2017), Kommersiell allmennkringkasting.
The group has also had impact on e.g. merger policy and regulation of media ownership (see, e.g.,
Medieeierskpsutredningen, 2012).
Details of the impact: Anderson, Foros and Kind (2017a) introduced the concept of incremental pricing (IP) in two-sided
media markets (see above). Foros and Kind (2016a) provided a popular science summary of this research in Dagens
Næringsliv (through the column “Forskning viser at”), and showed why IP implies that private news broadcasting might
be more profitable than hitherto believed. They also provided a brief discussion of how possible subsidization schemes
might be formulated to give the warranted affects. In the aftermath of this newspaper article, Foros and Kind were engaged
by Discovery Networks (TVNorge) to analyze some aspects of TV 2’s choice of genres, in particular their incentives to
provide news (Foros and Kind, 2016b). In turn, this had an impact on the government’s approach to subsidization schemes
towards TV 2 (Kulturdepartementet, St. meld. nr. 14 (2016–2017, 2016, Mediemangfoldsutvalget, 2016). Research from
the group has also had impact on merger policies and regulation of media ownership, as described above, and on how
NRK should be financed in a competitive media market. Kind and Sørgard were among the first to analyze the effects of
mergers in two-sided markets (with some preliminary results appearing in Kind, Nilssen and Sørgard, 2007), and on this
background they worked as consultants for the Norwegian Competition Authority on Amedia’s acquisition of Edda Media.
See also Kind and Sørgard (2013) for a popular science discussion. Output from the research group has also been utilized
in the private sector. A clear evidence of this is that Foros together with a colleague in 2007 were awarded Telenor’s
Research and Innovation Prize (250 000 NOK) for the work on business models for media and telecommunications firms.
The research group’s analysis of new business models in the digital areas has also proved to be valuable in public debates.
Inputs from Foros, Hagen and Kind (2009), and in particular Foros, Kind and Shaffer (2014, 2017), have for instance
been used to discuss pros and cons of fixed prices in the publishing sector (Foros, Kind and Hjelmeng were in 2014
awarded the price for the best article in Samfunnsøkonomen for applying the theory to the Norwegian book market).
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SKS Tankers (SHIPPING AND LOGISTICS)
Summary: Research on ship speed optimization was disseminated and implemented through a series of meetings with
tanker owner SKS Tankers in Bergen, Norway. The company changed their internal procedures to incorporate the results
of the research by enforcing economic optimization of voyage speeds for their fleet of 23 tanker and combination carriers.
The company management has stated that this has been highly successful and improved the profitability of the company.

Tax compliance (FAIR)
Summary: We conducted a field experiment that provided new knowledge about how tax compliance can be increased.
In particular, we documented that a moral appeal can be very effective in increasing tax compliance. We also provided
the tax administration with a better understanding of effects of an information letter to the taxpayers. The direct impact of
the field experiment is estimated to be an increase in self-reported income from foreign countries by 150 million NOK.
The letters, developed as part of the study, are now used by the tax administration and we expect the long-run effect to be
considerably larger.
Details of the impact: We document a large and significant effect of receiving an information letter. Those who received
the neutral information letter reported 40 percent more in foreign income than those who received no letter. Even more
striking is the result of including a moral appeal in the letter. Those who received a letter with a moral appeal reported on
average 2/3 more in foreign income than those who received the neutral letter. The immediate effect of our letters is
estimated to be a 150 million NOK increase in self- reported income. More importantly, the research contributes to the
understanding of how to handle tax evasion more generally by providing a better understanding of what motivates people
to self-report their income. A version of the letters developed as part of this field experiment is now in general use by the
tax administration.
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ÅRSRAPPORT FRA ANSETTELSESUTVALGET 1.7.2018 - 30.6.2019
Saksbehandler Sylvi Larsen
Arkivreferanse 15/00875-19

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
12.09.2019

Utvalgsnr
41/19

Forslag til vedtak:
Styret ved NHH tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget (TU) til orientering

Bakgrunn for saken:
Styret ved NHH har vedtatt at Ansettelsesutvalget ved NHH (TU) skal ha myndighet til å
ansette i alle undervisnings- og forskerstillinger med unntak av de stillinger som loven krever
at styret selv skal behandle. For å sikre at styret ivaretar det overordnede og strategiske
ansvaret, skal Ansettelsesutvalget årlig avgi rapport til styret. Rapporten inneholder også
vurderinger om rekrutteringssituasjonen og eventuelle utfordringer.
Årsrapporten har vært behandlet av Ansettelsesutvalget i møte 30.8.2019.

Dokumenter som bakgrunn for saken:
Dokumenter merket (*) følger vedlagt:
• Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2018 – 30.6.2019 (*) – Unntatt
offentlighet jf Offl § 13.

Bergen, 3.9.2019
Gunnar E Christensen
Prorektor for fagressurser og HR
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Vedlegg - sak 41/19
Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: ~ 15_00875-19 - 15_00875-17 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 503503_6_1 508905_1_1
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 13
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OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM TIL JAN MOSSINS
MINNEFOND TIL FREMME AV FINANSIELL FORSKNING
Saksbehandler Anette Undheim
Arkivreferanse 19/01641-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
12.09.2019

Utvalgsnr
42/19

Forslag til vedtak:
Styret oppnevner Carsten Bienz som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme
av finansiell forskning til 31.12.2022.
Styret vil ha følgende sammensetning etter oppnevningen:
Aksel Mjøs (FIN)
Teodor Sveen-Nilsen (ekstern)
Guri Angell-Hansen (ekstern)
Kjell Henry Knivsflå (IRRR)
Gernot Doppelhofer (SAM)
Carsten Bienz (FIN)
André Vatsgar (vara / ekstern)
Anne Gjøen (vara / ekstern)
Trond Bjørnenak (vara) (IRRR)
Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN)
Øystein Gjerde (vara / FOR)
Jørgen Haug (vara / FIN)
Bakgrunn:
I vedtektene til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning, er det i § 3 uttalt at
styret består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av
styret ved Norges Handelshøyskole etter at det er innhentet forslag til medlemmer.
Styremedlem Michael Kisser slutter ved NHH 31.08.2019, og det må derfor oppnevnes ett
nytt medlem. Kisser representerer Institutt for Finans, og det foreslås at han erstattes med
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Carsten Bienz fra samme institutt. Bienz har vært ansatt ved NHH siden 2006, og underviser
både i AFA-studiet og Verdsettelsesstudiet. Han har derfor god kjennskap til studiene som
finansierer styrets tildelinger.
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MØTEPLAN NHHS STYRE 2020
Saksbehandler Ellinor Ryssevik
Arkivreferanse 19/01735-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
12.09.2019

Forslag til vedtak:
Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for 2020.
Bakgrunn:
I samråd med styreleder foreslås følgende møteplan for 2020.
30.01.2020 (telefonmøte)
05.03.2020
23. og 24.04.2020 (styreseminar og styremøte)
19.06.2020
10.09.2020
29.10.2020
17.12.2020
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EVENTUELT - MØTE 5/19
Saksbehandler Ellinor Ryssevik
Arkivreferanse 17/02274-30

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
12.09.2019

Forslag til vedtak:
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet.
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Dette dokumentet er unntatt offentlighet.
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Samarbeidsavtale mellom NHH og Norsk klimastiftelse 2019 2021
1.
Introduksjon
NHH og Norsk klimastiftelse (partene) inngår med dette en samarbeidsavtale med en ramme på
inntil tre år. Avtalen innebærer at NHH går inn som en av hovedsamarbeidspartnerne i
klimaformidlingsprosjektet 2°C (Tograder).
2.
Bakgrunn
Norsk klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse etablert i 2010. Stiftelsen har følgende
formål for sitt arbeid:
«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av
kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som
private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny
teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som
svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også
fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv
til formål.»
Klimastiftelsens kjerneoppgave er å formidle kunnskap om klimaendringenes trusler og
muligheter. I tillegg til å være publisist er stiftelsen også en nettverksorganisasjon. Mye av vårt
arbeid skjer i samspill med andre, det være seg aktører i akademia, privat næringsliv, offentlige
virksomheter eller frivillig sektor. I Klimastiftelsens formelle nettverk – Rådet – sitter en rekke av
landets universiteter, høyskoler og forskningsstiftelser. NHH har vært en del av stiftelsens råd
siden etableringen i 2010.
2°C er et klimaformidlingsprosjekt etablert i 2012 av Norsk klimastiftelse. Formålet er å nå bredt
ut med forskningsbasert klimakunnskap – både om problemer og løsninger. Hovedmålgruppen er
elever i videregående skole.
Prosjektet består i dag av magasinet 2°C som kommer ut med 1-1,5 års mellomrom og som
distribueres som klassesett til skoler som ønsker det, samt kunnskapsportalen tograder.no som
oppdateres løpende med nytt materiale. På tograder.no har vi også egne ressurssider for grafikk
(Klimavakten) og undervisning (2°C Skole).
Alt som publiseres under 2°C-paraplyen er fakta- og forskningsbasert. Klimastiftelsen har
redaktøransvaret for innholdet som publiseres både i magasinet og på øvrige plattformer.
Samarbeidsavtalen er en investering i en langsiktig relasjon mellom Klimastiftelsen og NHH.
Denne avtalen inneholder derfor ikke en uttømmende liste over prosjektaktiviteter. Nye ideer vil
oppstå og da vil vi vurdere disse løpende.
3.
Avtaleperiode
Avtalen inngås som for ett år, men med opsjon og intensjon om ytterligere to år (1+1). Avtalen
forlenges automatisk, med mindre prosedyren for å avslutte avtaleforholdet iverksettes. Etter
treårsperiodens utløp, 1. juni 2022, opphører avtalen.
Avslutning av avtaleforholdet før endt avtaleperiode varsles direkte til den andre parten før
opsjon automatisk utløses. Varsel om at opsjon på forlengelse ikke skal utløses må være sendt til
den andre parten senest én måned før forfall etter denne avtale.
Samarbeidsavtale mellom NHH og Norsk klimastiftelse
2019
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4.
Avtalens innhold
Med denne avtalen går NHH inn som en av 2°C-prosjektets hovedsamarbeidspartnere – på linje
med NTNU og Universitetet i Bergen.
Det inkluderer følgende aktiviteter:





KUNNSKAPSFORMIDLING: NHH inviteres til å bidra med artikler og intervjuobjekter til
tograder.no. Partene har et gjensidig ansvar for å bidra og legge til rette for bidrag.
SKOLEMAGASIN: Skolemagasinet 2°C skal komme ut med 1 – 1 ½ års mellomrom. Neste
utgivelse er i juni 2019. Magasinet skal distribueres bredt og ha skoleelever som
hovedmålgruppe. NHH inviteres inn til kvalitetssikring av relevant innhold.
NETTPORTAL: Kunnskapsportalen Tograder.no skal oppdateres jevnlig gjennom hele
året med artikler, ekspertintervjuer, teknologiportrett og oppdatert grafikk som
supplerer skolemagasinet.
2°C-SYMPOSIUM FOR UNGE LEDERE: Klimastiftelsen og NHH skal samarbeide om et
2°C-symposium våren 2020– et skoleringsseminar for unge ledere i Norge. Det vil være
naturlig å trekke inn andre akademia-partnere, men prosjekteierskapet ligger hos NHH og
Klimastiftelsen. Klimastiftelsen har ansvar for å kalle inn til planleggingsmøte. Symposiet
vil kreve egen finansiering.
PROFILERING: NHH profileres på linje med de andre hovedsamarbeidspartnerne fra
akademia, både på papir og nett.

5.
Økonomisk
Økonomisk innebærer avtalen et prosjektbidrag fra NHH på kr 300 000 per år i årene 2019, 2020
og 2021. Beløpet faktureres av Norsk klimastiftelse i løpet av vårsemesteret hvert av de tre årene
med betalingsfrist 1.7. Fakturering skjer med EHF-faktura og det skal fremgå klart av
fakturagrunnlaget hva kravet gjelder og hvem som er kontaktperson for avtalen. Fakturaen skal
ha 30 dagers betalingsfrist.
6.
Administrative bestemmelser
I prosjektperioden skal det avholdes et årlig møte mellom ledelsen i Klimastiftelsen og ledelsen
ved NHH. Norsk klimastiftelse organiserer gjennomføringen av et slikt møte. Dersom det ila. året
skulle være ønskelig med ytterligere møter, plikter hver av partene å legge til rette for dette.

Bergen, 4. juni 2019

Lars-Henrik Paarup Michelsen
Norsk Klimastiftelse

Samarbeidsavtale mellom NHH og Norsk klimastiftelse
2019

Øystein Thøgersen
NHH
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Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

19/31-51

28. juni 2019

Etatsstyring 2019 Tilbakemelding til Norges Handelshøyskole
Vi viser til tildelingsbrevet for 2019, kap. 5.3 om styringsdialogen.
Vedlagt er departementets skriftlige tilbakemelding til Norges Handelshøyskole på bakgrunn
av bl.a. Årsrapport 2018-2019, Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2019
og resultatrapporteringen til DBH.
Departementet forventer at Norges Handelshøyskole setter i verk nødvendige tiltak for å
følge opp tilbakemeldingen.
Informasjon om etatsstyringsmøte i 2020 formidles i tildelingsbrevet for 2020.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Waalen Bogen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Etatsstyring 2019 - uten møte
Tilbakemelding til Norges handelshøyskole
Profil og utviklingsstrategi
Norges handelshøyskole (NHH) er en profilert institusjon som har høye ambisjoner om å
være en ledende internasjonal handelshøyskole. Videre har NHH mål om å være en drivkraft
for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne kandidater for verdiskaping og bærekraftig
utvikling. Strategien 2018-2021 har fem satsingsområder: faglig fornyelse og relevans,
fremragende læringsmiljø og pedagogikk, forskning på toppnivå, et tydelig NHH-avtrykk i
samfunnet og et revitalisert alumniarbeid og systematisk digitalisering. Strategien innebærer
også at virksomheten til NHH skal støtte opp under bærekraftsmålene til FN.
NHH inngikk utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra 2019 etter en prosess i
2018. Avtalen har tre hovedmål: Faglig fornyelse og relevans, økt mangfold og forskning på
topp nivå. Målene i utviklingsavtalen er tett knyttet til høyskolens strategi. Departementet
ser frem til å følge NHHs arbeid med utviklingsavtalen.
NHH har mange gode resultater på utdanningssiden med bl.a. høy gjennomføring særlig på
master og ph.d., men også bachelor har andel over gjennomsnittet for statlige institusjoner.
Studiene har god søkning og studentene har høy faglig tidsbruk. Forskningen har høy
kvalitet, sist vist ved den nasjonale evalueringen av de samfunnsvitenskapelig forskning hvor
miljøene fikk meget gode tilbakemeldinger. Videre har NHH høy studentmobilitet, et stort
internasjonalt nettverk og et velfungerende samarbeid med nærings- og arbeidslivet.

Resultater og måloppnåelse
Kvalitet i høyere utdanning
Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning lanserte flere viktige tiltak for
å styrke utdanningsoppdraget ved universitetene og høyskolene, herunder en
meritteringsordning for undervisning og nye krav til utdanningsfaglig kompetanse ved
ansettelse og opprykk på institusjonene. Bestemmelsen om krav til utdanningsfaglig
kompetanse trer i kraft 1. september 2019. Som oppfølging av meldingen er det også
etablert søknadsbaserte kvalitetsprogrammer for utdanning som administreres av Diku.
Departementet ber NHH bidra til å realisere målsettingene med disse og øvrige tiltak fra
Kvalitetsmeldingen.
NHH har over tid hatt meget god søkning til studiene. Tallet på kvalifiserte førstevalgssøkere
har gått noe ned de siste par årene, men målt gjennom poenggrensene for opptak synes
inntakskvaliteten allikevel å være meget god. Dette er et godt utgangspunkt for høy
gjennomføring. Departementet har merket seg at andelen kandidater som gjennomfører på
normert tid har ligget stabilt høyt over flere år, på både bachelor- og masternivået.
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Ifølge studiebarometeret skårer NHH også godt når det gjelder studentenes opplevde
studiekvalitet. Også faglig tidsbruk per uke er høyt. I sum må måloppnåelsen på
utdanningsområdet sies å være meget god.
Nettopp fordi inntakskvaliteten er høy og resultatene er gode mener departementet at det er
viktig for NHH å opprettholde kvalitetsarbeidet på utdanningsområdet, og sette seg høye
ambisjoner også for årene fremover. Departementet er derfor fornøyd med at årsrapporten
for 2018 gir god informasjon om og interessante vurderinger av hvordan NHH arbeider med
å videreutvikle studieprogrammene og undervisnings- og vurderingsformene.
NHH har tradisjonelt høy status både blant studiesøkere og i arbeidslivet. Det gjør at
høyskolen rekrutterer gode studenter med gode karrieremuligheter. Høyskolen ser
utfordringer for læringsmiljøet og kvaliteten i utdanningene med en for homogen
studentmasse, og vil arbeide for å rekruttere større mangfold når det gjelder kjønn, geografi,
nasjonalitet og sosioøkonomiske kriterier. Departementet ser positivt på dette.
Når det gjelder uheldige sider ved studentmiljøet viser vi til etatsstyringsdialogen i fjor.
Departementet er opptatt av at NHH fortsatt har oppmerksomhet på å sikre at studentene har
god tilhørighet til studentmiljøet og unngår at studenter opplever utenforskap. Det er positivt
at et flertall av NHH-studentene som svarte på studiebarometerundersøkelsen kjenner til
varslingssystemet for trakassering ved høyskolen, og at NHH har satt i verk flere tiltak for å
ivareta studentene. For å sikre varige effekter av tiltakene, er det viktig at høyskolen følger
opp tiltakene.

Kvalitet i forskning
NHH hadde en god utvikling i antall publiseringspoeng per faglig årsverk i perioden 2014 til
2017. I 2018 ble antall publiseringspoeng per faglig årsverk redusert med mer enn 20
prosent sammenlignet med 2017. NHH falt dermed under gjennomsnittet for statlige
institusjoner i 2018. Departementet antar at 2018 var et unntaksår i så måte.
Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk har økt betydelig fra 2017. Også EUmidler per faglig stilling har hatt en positiv utvikling. Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr
FoU-årsverk for 2018 ble svært god. Høy deltakelse i Horisont 2020-prosjekter er viktig
element for å opprettholde NHHs posisjon i det internasjonale ledersjiktet på mange av sine
forskningsfelt.
Når det gjelder kvaliteten på forskningen har NHH en høy andel publisering på nivå 2. De
siste årene har nivået ligget på 30-33 prosent. Utviklingen på internasjonal sampublisering
har vært positiv de siste årene og nivået nærmer seg gjennomsnittet for de statlige
institusjonene. Et annet mål på kvaliteten av forskningen ved NHH er resultatene fra den
nasjonale evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning hvor både økonomisk- og
administrative fag og samfunnsøkonomi fikk beste vurdering. I tillegg ble 11 forskergrupper
vurdert, hvor fem fikk karakteren excellent og de øvrige seks very good. Departementet
anerkjenner innsatsen NHH gjør for å holde et høyt faglig nivå.
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Doktorgradsutdanningene har gode resultater både når det gjelder søknader, antall
kandidater som har disputert og andelen som gjennomfører innen seks år. Gjennomføringen
har de senere årene ligget godt over gjennomsnittet for statlige institusjoner og
departementet vil berømme NHH for resultatene. Kvinneandelen på ph.d.-opptaket i 2018
var imidlertid ikke tilfredsstillende, og det derfor viktig at institusjonen følger opp tett for å øke
kvinneandelen. For øvrig er resultatene på doktorgradsutdanningene gode og det er viktig for
den videre satsingen på forskning.
NHH har en høy andel på dr. grad og post.doc. som har utenlandsk opprinnelse. Høyskolen
bør analysere konsekvensene av de høye andelene.
Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral
forskningspolitisk målsetting. NHH har et forbedringspotensial her siden andelen artikler
publisert uten åpen tilgang var over 56 % i perioden 2013-2018. Departementet forventer at
NHH har stor oppmerksomhet på arbeidet for å være forberedt på kravene som følge av Plan
S som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom en internasjonal koalisjon av
forskningsfinansiører, cOAlition S.
Kunnskapsdepartementet er ikke kjent med hvorvidt NHH arbeider for å implementere
Europakommisjonens Charter and Code og HR-strategi for forskere. Vi vil oppfordre NHH til
å aktivt iverksette en helhetlig personal- og karrierepolitikk basert på de 40 prinsippene
nedfelt i Charter and Code.
Samarbeid med omverden
Regjeringen arbeider med en ny kompetansereform som skal legge til rette for læring hele
livet. Samtidig er det satt i gang arbeid med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere
utdanning. En viktig begrunnelse for begge prosessene er fremtidig omstillingsbehov som
følge av digitalisering, automatisering, det grønne skiftet og demografiske endringer.
Årsrapporten viser til et omfattende og velfungerende samarbeid med nærings- og arbeidsliv
og at dette samarbeidet foregår i ulike former på mange arenaer. Det er positivt at høyskolen
når alt fra små start-up selskaper til store bedrifter og offentlige virksomheter. Det vises til en
rekke eksempler på dette samarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Departementet har
spesielt merket seg NHHs deltakelse i flere næringsklynger og at samarbeidet blant annet
har ført til etableringen av flere videreutdanningstilbud. Dette er i tråd med de forut nevnte
satsingene på kompetanse og arbeidsrelevans.
Departementet ønsker å berømme NHHs for at høyskolen evner å hevde seg høyt på
internasjonale rangeringer for leveranser av etterutdanning og lederutviklingsprogrammer av
høy kvalitet.
Internasjonalt samarbeid
NHH har et omfattende internasjonalt engasjement som støtter opp om skolens ambisjoner
om internasjonal anerkjennelse blant de beste i verden. Skolen har etablert et imponerende
stort internasjonalt nettverk for samarbeid innenfor utdanning og forskning. NHH har et
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reflektert syn på hvordan internasjonalisering skal være et kvalitetsfremmende og
innovasjonsdrivende element i utviklingen av NHH.
Departementet har lagt merke til at NHH er landsledende på internasjonal mobilitet av
studenter. NHH har i tillegg god balanse mellom innreisende og utreisende studenter. Dette
tyder på at samarbeidet også fungerer godt på intstitusjonsnivå. Spesielt interessant er det at
NHH arbeider med å etablere integrerte praksisopphold i utlandet som en del av studieløpet.
Dette er i tråd med regjeringens arbeid med arbeidsrelevans og internasjonal
studentmobilitet.
Regjeringen har satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om internasjonal
studentmobilitet. Årsaken er at internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser
er forutsetninger for å håndtere globale samfunnsutfordringer. Internasjonal studentmobilitet
bør være en naturlig av det strategiske arbeidet med kvalitet. Kvalitetsmeldingen ligger til
grunn for arbeidet med stortingsmeldingen og en legger til grunn en ambisiøs omfang av
studentmobilitet.
Digitalisering
Departementet forventer at NHH bidrar til å realisere "Digitaliseringsstrategi for universitetsog høyskolesektoren". Strategien konkretiseres gjennom handlingsplaner som Unit har
ansvar for å utarbeide i samarbeid med sektoren. KD forventer at tiltak som egner seg som
fellesløsninger også realiseres som fellesløsninger.
Departementet er tilfreds med NHHs har betydelige ambisjoner for digitalisering og
verdsetter skolens systematiske arbeid med dette på ulike nivåer. Dette er i tråd med
målsettingene i "Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren".
I årsrapporten fremkommer det at bruken av digital eksamen økte i 2018 og at skolen
arbeider kontinuerlig med å forbedre det digitale eksamenssystemet. NHH tar også i bruk
nye digitale løsninger for å tilgjengeliggjøre undervisning på ulike plattformer. Departementet
ser svært positivt på at NHH har opprettet et digitaliseringsutvalg i 2019 som skal ha ansvar
digitalisering i hele organisasjonen.
Kunnskapsdepartementet fastsatte i januar 2019 en ny styringsmodell for
informasjonssikkerhet. Unit har ansvar for å følge opp denne. Departementet forutsetter at
NHH prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og personvern.
Institusjonen må ha tilstrekkelig oversikt over risiko til å kunne håndtere denne på en
helhetlig og systematisk måte, og at vedtatte tiltak faktisk har effekt. Departementet forventer
at styret har en særskilt oppmerksomhet om oppfølgingen av risikostyringen og
informasjonssikkerheten.
God ressursbruk og forvaltning
Departementet er fornøyd med at andelen midlertidige årsverk ved NHH ligger under
gjennomsnittet for sektoren i alle stillingskategoriene (faglige, administrative- og
støttestillinger). Departementet vil likevel understreke betydningen av å redusere
midlertidigheten i UH-sektoren og har en forventning om at NHH tar grep for å redusere
4
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midlertidigheten ved institusjonen. Krav om redusert midlertidighet vil bli formidlet i
tildelingsbrevene for 2020.
Andelen kvinner i dosent- og professorstillinger var i 2018 på 19,7 %, en økning på 2,5 %
siden 2017. Nivået er godt under gjennomsnittet for sektoren (31 % i 2018). Departementet
er fornøyd med at det er etablert en handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige
stillinger og forventer en økning i kvinneandelen fremover.
Departementet merker seg også økningen i antall lærlinger fra 4 i 2017 til 5 i 2018, og
ambisjonen om videre økning.
I studiebarometeret 2018 kom det frem at 70 % av NHH-studentene som svarte på
undersøkelsen, kjenner til varslingssystemet for trakassering ved NHH. Dette er godt over
landsgjennomsnittet. Departementet er opptatt av at NHH følger opp arbeidet med
studiemiljøet og sørger for at studentene har god tilhørighet til studentmiljøet og unngår at
studenter opplever utenforskap.
Departementet merker seg NHHs målsetning om økt aktivitet og høyere kvalitet på prioriterte
områder, og at det krever effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Departementet ser
positivt på ambisjonene om økt effektivisering gjennom blant annet digitalisering.
NHH ble i brev i 2018 bedt av departementet om å rapportere særskilt på avsetninger på
bakgrunn av høye ubundne avsetninger. Institusjonen redegjorde for sine planer for bruk av
avsetningene. Departementet forventer at institusjonen gjennomfører sine planer for å få
avsetningene ned og vil følge nøye med på om planlagte tiltak blir gjennomført i 2019-2020.
NHH anslår at ubundne avsetninger vil øke med om lag 34 mill. kroner fra 26 mill. kroner i
2017 til 60 mill. kroner i 2019. Oppbyggingen av avsetningene til NHH har vært planlagt for å
kunne finansiere rehabiliteringen av NHHs hovedbygg i perioden 2019-2020. Det
fremkommer i årsrapporten at prosjektet nå er en realitet og at det er inngått en avtale
mellom Statsbygg og NHH..
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FRA NHHS STRATEGI - ALUMNI
NHH skal revitalisere høyskolens alumniarbeid og
tilrettelegge for og bidra til et levende, relevant og
handlingskraftig alumninettverk, gjennom et
oppgradert alumnitilbud, etablering av
nettverksgrupper og rådgivende alumniutvalg
Alumni

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antall registrerte alumni

7691

7882

8746

10000 11000

12000

Antall alumniarrangement
(nasjonalt/internasjonalt)

8

12

16

18

23

25

Antall deltakere på åpne alumniarrangement

450

960

1350

1600

1800

2000
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ALUMNIARRANGEMENT
HVA

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

PERIODE

Alumnisamlinger i
Oslo

6 samlinger

Alumni

Årlig

Alumnisamlinger i
Bergen

8 samlinger inkl.
Lehmkuhl mm.

Alumni

Årlig

Alumnisamlinger
internasjonalt

5 samlinger: London,
Singapore, Paris,
København, USA

Alumni

Årlig

Alumnisamling Norge

1 samling i Stavanger
+ 1 samling i
Trondheim

Alumni

Årlig

Alumnikonferansen

Åpen konferanse i
Oslo med bred
deltakelse og tema

Alumni

Årlig

Fagdag for alumni

Faglig påfyll

Executive

Årlig

Kommentar: Enkelte samlinger arrangeres i samarbeid med AFF. Alle samlingene har et faglig element og de fleste
også et sosialt element. Utprøving av nytt konsept fra 2019 der samlinger arrangeres hos alumnis bedrift, der utgifter
deles mellom bedrift og NHH. Generelle NHH-arrangement bør gjøres mer tilgjengelig for alumni (Lehmkuhl, NHHForum etc.)
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MENTORPROGRAM
HVA

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

PERIODE

Mentor-for-en-dag

Alumni deltar som mentor
en dag i velkomstuken

Alumni

Årlig

Mentorprogram

Mentorprogram i
samarbeid med AFF –
opptil 30
studenter/alumnipar

Alumni

Årlig med varighet ca.
9 mnd.

Mentorprogram

Vurdere gruppebasert
mentoring for å inkludere
flere studenter

Alumni

Fra 2021

Karrierekveld

Sosial/faglig-samling der
man samler alumni og
studenter for karriereråd
og minimentorering

Alumni

Pilot vår 2020

Kommentar: Mentorprogrammet justeres etter erfaring fra pilot i 2019, og gjennomføres sammen med AFF i 2020.
Som et ledd i digitaliseringsarbeidet, gjøres mer av innholdet tilgjengelig på nett og gjennomføres mer digitalt. Teste ut
nytt konsept med karrierekveld i 2020.
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VERVING – ØKNING AV ALUMNIDATABASEN
HVA

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

PERIODE

Masterstudenter

Mer målrettede
kampanjer på SOME
gjennom siste
avgangsår for å verve
avgangsstudentene

Alumni

Årlig

Siviløkonomer/alumni

Kampanjer for å
rekruttere flere til
alumnidatabasen på
SOME

Alumni

Årlig

Executive-studenter

Kampanjer for å
rekruttere flere til
alumnidatabasen på
SOME

Alumni + executive

Årlig

Kommentar: Ansette en student til å hjelpe med vervekampanjer på SOME. Har skissert en årlig økning på 20%, gjøre
justeringer underveis.
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DIVERSE
HVA

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

PERIODE

Nyhetsbrev

10 nyhetsbrev per år (norsk +
engelsk)

Alumni +
kommunikasjon

Kontinuerlig

Alumnifond

Kampanjer i samarbeid med
alumniråd for å øke fondet

Alumni

Årlig

Karrieretjenester

JobTeaser – digitalt verktøy som
kan hjelpe alumni med
jobbmuligheter i utlandet

Alumni + ICC
(int career
center)

Kontinuerlig

Nettverksgrupper

Etablering av nettverksgrupper på
LinkedIn (geografisk)

Alumni

Kontinuerlig

Kommentar: Nyhetsbrev gjøres mer levende (podcast, video, bilder mm). Studentassistent som bistår med nyhetsbrev
+ sosiale medier
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DIVERSE
HVA

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

PERIODE

Kulljubileer

Proaktiv invitasjon av kull med
jubileer 25 år.

Alumni

Kontinuerlig

Alumnirådet

Samlinger årlig, bruke alumnirådet
til å arrangere
samlinger/alumnikonferansen

Alumni

Kontinuerlig

Alumninettsider

Mer levende nettsider for alumni

Alumni +
kommunikasjon

Kontinuerlig

Alumniportretter

8 – 10 per år

Alumni +
Executive

Kontinuerlig

Kommentar: NHH alumni og NHH Executive vil i strategiperioden trekke opp nye grenseflater, og vil finne gode måter
å samarbeide på til det beste for begge parter.
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Executive gir alumni livslang læring –
Brobygger mellom forskningsbasert kunnskap og næringslivet
HVA

BESKRIVELSE

ANSVARLIG

PERIODE

Kortprogram

Kortprogram utviklet av Executive til
alumni

Executive

Leveres årlig i
Oslo eller Bergen

Alumnirabatt

15% alumnirabatt på utvalgte
executive program

Executive

Kontinuerlig

Alumni portrett

Intervju med executive alumni

Executive

6 intervju pr år.

Andre tilbud til
alumni for livslang
læring

Business Upgrade, Tech Upgrade,
Styreprogrammet

Executive

Kontinuerlig

Kommentar: NHHE bidrag til alumni er synliggjort for tydeliggjøre tilbudet.
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