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DIMENSJONERING AV NHHS ADMINISTRASJON: STATUS OG
UTFORDRINGER
Saksbehandler Elise Kongsvik
Arkivreferanse 19/00204-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Utvalgsnr
3/19

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Bakgrunn:
Spørsmål knyttet til dimensjoneringen av NHHs administrasjon har vært diskutert en rekke
ganger i NHHs styre. Allerede i 2004, i forbindelse med overgang til bachelor og master (5
årig studie), ble det gjennomført en analyse av antall administrative årsverk i
sentraladministrasjonen. I denne sammenheng ble årsverkene ved NHHE og de administrative
årsverkene på instituttene ikke talt med. Det ble også kun fokusert på årsverk som var
bevilgningsfinansiert.
I 2005 ble analysen fra 2004 fulgt opp med en opptrappingsplan for antall administrative og
vitenskapelige årsverk. Det ble vedtatt at over det tid skulle gjennomføres en økning
tilsvarende 45 vitenskapelige og 12 administrative årsverk. Som figur 1 viser, ble økingen i
antall administrative årsverk mindre enn forutsatt i perioden 2004 - 2011.
I årene etter 2004/2005 har aktiviteten på NHH økt samtidig som de ytre kravene til
administrasjonen har endret seg. I 2011/2012 ble det gjennomført en omorganisering av
sentraladministrasjonen, og i den forbindelse ble det uttalt at det i en overgangsfase var behov
for en midlertidig økning i de administrative ressursene i sentraladministrasjonen. I årene etter
viste det seg at nedtrekket ikke ble gjennomført, se figur 1.
I 2015 ble det gjennomført en kartlegging av teknisk-administrative oppgaver ved NHH etter
bestilling fra styret, som ønsket en analyse av administrative årsverk ved
sentraladministrasjonen og instituttadministrasjonen (TA-kartleggingen). Bakgrunnen for
bestillingen var at styret ønsket en bedre forståelse av årsverksutviklingen de siste årene, samt
mer innsikt i oppgavene som utføres i administrasjonen. Formålet med prosessen og den
endelige rapporten var å gi et beslutningsgrunnlag for ledelsen og styret til bruk for
prioriteringer og diskusjoner om dimensjonering av ressurser i forbindelse med
budsjettarbeidet på kort og lang sikt.
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Dagens situasjon:
Det er en løpende diskusjon om hva som er en hensiktsmessig administrativ bemanning. Med
bakgrunn i fortsatt økning i årsverkene i sentraladministrasjonen er det igjen behov for å se på
årsverksutviklingen.
1. Tallgrunnlag - sammenligning
Ved denne gjennomgangen av årsverkene i sentraladministrasjonen, er det grunn til å peke på
at siden tallene som har vært sammenlignet, kun har tatt utgangspunkt i sentraladministrasjonen, minus ansatte på NHHE og kun har referert seg til grunnbudsjettet
(bevilgningsfinansiert), samt kun fast ansatte, gir dette et ufullstendig bilde av situasjonen
internt på NHH. Følgende momenter må også tas i betraktning:
•

De senere årene er flere stillinger ved NHH finansiert gjennom eksterne midler, for
eksempel stillinger knyttet til FAIR. Dette har bla ført til en økning både i
administrativt arbeid og i antall administrativt ansatte.

•

Det har kun vært talt årsverk som har vært finansiert over lønnsbudsjettet. Ved en
nærmere gjennomgang viser det seg at det i noen tilfeller har vært gjort midlertidige
ansettelser over driftsbudsjettet, for eksempel ansettelse av studentassistenter for å få
gjennomført opptak og eksamensavvikling. Dette er oppgaver av permanent karakter.
De to siste årene har det blitt ansatt medarbeidere i faste stillinger for å gjøre disse
oppgavene. Dette fremstår som en økning i antall årsverk i sentraladministrasjonen.
Men hverken oppgavene eller kostnaden er ny.

•

Midlertidig ansatte i prosjekter har ikke blitt talt med i antall årsverk i
sentraladministrasjonen. Enkelte prosjektansettelser har hatt varighet på flere år, for
eksempel prosjektet knyttet til digitalisering av eksamen.

•

Ved tellingen av årsverk i sentraladministrasjonen er ikke ansatte på NHHE tatt med,
da disse er finansiert gjennom driften av NHHE. Samtidig er det klart at NHHE har
behov for administrativ støtte fra sentraladministrasjonen, slik at når antall ansatte
øker her, så øker også arbeidsmengden i resten av administrasjonen.

•

Over tid har det vist seg at det er mer krevende å få tildelt forskningsprosjekter. Dette
var en av grunnene til at det i forbindelse med omorganiseringen i 201/2012 ble
opprettet en egen avdeling for forskningsadministrasjon.

•

NHH har som alle statlige virksomheter også blitt pålagt ansvar for å ta inn flere
lærlinger. De senere årene har antall lærlinger økt fra to i 2014 til fem i 2018. I 2019
vil dette tallet øke ytterligere. Lærlingene har ikke blitt talt med i årsverkene i
sentraladministrasjonen, men de er med i tallene som vi rapporterer til DBH.

Spørsmålet videre er hvordan NHHs styre og ledelse kan få et bedre beslutningsgrunnlag til
bruk for prioriteringer og diskusjoner om dimensjonering av ressurser i forbindelse med
budsjettarbeidet.
Alle universiteter og høyskoler i Norge må hvert år rapportere antall faste og midlertidig
ansatte per 1. oktober til DBH (database for statistikk om høyere utdanning). Her må vi også
rapportere hvordan stillingene er finansiert – henholdsvis over grunnbudsjettet (bevilgning fra
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KD), forskningsrådet, arbeidsmarkedstiltak og annet, se figur 5 og 6. NHH har så langt ikke
stillinger som er finansiert via arbeidsmarkedstiltak. På bakgrunn i kommentarene over,
anbefaler administrasjonen at overvåkingen av årsverksutviklingen tar utgangspunkt i dataene
vi rapporterer til DBH. Da vil vi få et bredere bilde, vi har gode data svært mange år tilbake
og vi kan sammenligne oss med sektoren for øvrig.
2. Årsaker til økning i administrative årsverk
I tillegg til kommentarene som følger under pkt 1 om tallgrunnlag og sammenligning, er det
også andre årsaker til at antall administrative årsverk har økt de senere årene. NHH har som
resten av UH-sektoren, og det offentlige for øvrig, blitt stilt overfor nye krav til utvikling,
profesjonalisering og rapportering. Her kan blant annet nevnes:
• Digitalisering
• Personvern og informasjonssikkerhet
• Tydelig økt fokus på beredskap
• NOKUT - tilsyn
• Offentlige anskaffelser
Dette er til dels nye oppgaver, og i alle fall har kravene til kvalitet og omfang endret seg
betydelig. Dette er nye varige oppgaver, som har ført til økt behov for administrative
ressurser.
3. Forholdet mellom administrative og vitenskapelig årsverk
Under følger ulike analyser på forholdet mellom administrative og vitenskapelige årsverk i
perioden 2004 – 2018. I tillegg følger en finansieringsoversikt. Tallene som vises er hentet fra
dataene som NHH har rapportert til DBH hvert år pr. 01.10. I tallene for
sentraladministrasjonen ligger også årsverk tilhørende NHHE.
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Fig.1 Tabellen viser antall årsverk pr. år pr. 01.10 fordelt på sentraladministrasjonen, vitenskapelig og
instituttadministrasjonen
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Fig.2 viser utviklingen i prosentfordelt årsverk oppsplittet i sentraladministrasjon, vitenskapelig og
instituttadministrasjon
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Fig. 3 viser utviklingen i antall årsverk i sentraladministrasjonen siden 2004
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Fig. 4 viser utvikling i vitenskapelige årsverk siden 2004

Fordeling finansiering av årsverk i sentraladministasjonen
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Fig. 5 Viser fordeling av finansieringskilde for stillinger i sentraladministrasjonen. Finansiering annet budsjett er
hovedsakelig årsverk tilhørende NHHE. Grafen viser antall årsverk
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Prosentvis fordeling av finansiering sentraladministrative stillinger
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Fig.6 viser prosentvis fordeling på finansiering av stillinger i sentraladministrasjonen. Annet budsjett er
hovedsakelig stillinger tilhørende NHHE
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STYRETS BERETNING TIL ÅRSRAPPORTEN
Saksbehandler: Øystein Thøgersen
Arkivreferanse 18/03177-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Utvalgsnr
4/19

Forslag til vedtak:
Styret tar utkastet til Styrets beretning til årsrapporten 2018 til etterretning. Merknader og
synspunkter som fremkommer i møtet, innarbeides i beretningen som legges frem for endelig
behandling sammen med årsrapporten 2018 på styremøtet den 07.03.2019.
Bakgrunn:
Styrets beretning inngår som del av Årsrapport (2018-2019) og skal behandles av Styret.

Vedlegg: Styrets beretning – første utkast (U.off. Offl. § 5)
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Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Utkast_Styrets_beretning
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 5
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ENDRINGER I FORSKRIFT OM FULLTIDSSTUDIENE
Saksbehandler Kjell Johannesen Borlaug
Arkivreferanse 18/01110-26

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Utvalgsnr
5/19

Forslag til vedtak:
Styret fastsetter vedlagte forskrift om endringer i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges
Handelshøyskole, NHH.
Endringene trer i kraft straks.
Bakgrunn:
Da styret behandlet og fastsatte ny forskrift om fulltidsstudiene den 13.6.2018 ble det vedtatt
at man tok sikte på en eventuell revidering ved årsskiftet.
Da styret hadde saken til behandling den 12.12.2018 gav studentrepresentantene uttrykk for at
de hadde sett for seg en bredere behandling av forskriften enn det som fremkom av
saksfremlegget.
Fredag den 18.1.2019 møttes Frid Helén Hop (styremedlem - studentrepresentant), Jonas P.
Ludvigsen (fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret - NHHS), Linda Nøstbakken (prorektor for
utdanning) og Kjell J. Borlaug (seniorrådgiver - studieadministrativ avdeling) til gjensidig
informasjonsutveksling. På bakgrunn av det som kom frem i møtet, fremmer studieadministrativ avdeling saken om endring av forskrift om fulltidsstudiene på nytt.
Etter innspill fra studentene foreslår vi, i tillegg til det som ble lagt frem i forslag til styret den
12.12.2018, en endring av bestemmelsen om automatisk tap av studierett. Det skjer gjennom
forslag til endring av §§ 2-6 (fullføringstid) og 2-8 (automatisk tap av studierett). Dette
forslaget fordrer også en justering av første ledd av § 7-1 (vitnemål).
Videre har vi lagt inn et forslag om en justering av § 4-2 (forkunnskaper og kursgodkjenning)
som er ny i forhold til det som ble lagt frem for styret i desember.

1

5/19 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene - 18/01110-26 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene : Endringer i forskrift om fulltidsstudiene

Som meddelt i desember har innføringen av ny forskrift gått bra. Vi har ikke avdekket noe
stort behov for revidering, og de foreslåtte endringene er med ett unntak rene tilføyelser/
presiseringer.
Unntaket er § 8-2 (overgangsordning), hvor det har vist seg å være et behov for å få det
tydeligere frem når forskriften fullt ut trer i kraft overfor dem som allerede var studenter pr.
1.8.2018 (forskriftens ikrafttredelse).
Før vi går inn på forslagene til endringer vil vi orientere styret om to forhold:
•

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

•

§ 4-3 (frister for innlevering)
Under styrets behandling ble det en diskusjon rundt bestemmelsens ordlyd og styret
gav oss i oppgave å finne en omforent ordlyd innenfor rammene av diskusjonen i
styremøtet. Marita Kristiansen og Alexandra D. Bjørndal (begge seksjon for
eksamen), Kjetil Sudmann Larssen og Kjell J. Borlaug (begge seksjon for
utdanningskvalitet), samt Jorun Gunnerud og Linda Nøstbakken (begge
studieadministrativ avdeling) kom da frem til følgende omforente formulering:
§ 4-3. Frister for innlevering
En student plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som
inngår i kurs ved NHH. Fastsatte frister knyttet til en vurderingsordning er absolutte. Øvrige
frister knyttet til gjennomføringen av kurset er absolutte, med mindre den kursansvarlige
opplyser noe annet.
Ved vurdering (eksamen) er det ikke mulig å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse
etter innleveringsfristen. Uavhengig av fastsatt frist for innlevering, kan en innlevert
masteroppgave ikke suppleres eller erstattes i ettertid.

Forslag til endringer:
Endringsforslagene kommenteres i kronologisk rekkefølge.
§ 2-5. Progresjonsoppfølgning
Etter § 2-5 kan vi kontakte og følge opp studenter som ved utløp av et semester har et
etterslep på 30 studiepoeng eller mer.
Vi foreslår nå å føye til en ny siste setning i første ledd for å forskriftsfeste at en student som
blir kontaktet og fulgt opp plikter å ta del i oppfølgningen.
§ 2-6. Fullføringstid og § 2-8. Automatisk tap av studierett
Som nevnt i innledningen foreslås det endringer i disse to bestemmelsene som følge av
innspill vi fikk fra studentene bl.a. i møtet den 18.1.2019. Forslaget innebærer også en
justering av § 7-1 (vitnemål) - se nedenfor.
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Dagens formulering i § 2-8, første ledd, bokstav a, om at studieretten opphører ved oppnådd
grad foreslås flyttet til § 2-6, andre og tredje ledd. Det innebærer at den ordinære studieretten
etter § 2-4 ikke opphører automatisk hvis studenten fullfører graden før utløpet av normert tid
etter aktuell studieplan.
§ 2-7. Individuell tilpasning av studieforløp (utdanningsplan)
Vi har sett behov for å hjemle muligheten for en individuell tilpasning av studieforløp etter
denne bestemmelsen for ytterligere en gruppe. Det gjelder studenter som vil omfattes av
samarbeidsavtaler som NHH kan inngå nasjonalt og internasjonalt.
NHH har ikke inngått slike avtaler pr i dag, men vi ønsker likevel å forskriftsfeste hjemmelen
for den individuelle tilpasningen av et studieforløp også for studenter i denne kategorien.
§ 3-1. Studieplan og kursbeskrivelser
I bestemmelsens femte ledd om kursbeskrivelsens minimumsinnhold ønsker vi i bokstav b å
føye til at kursbeskrivelsen også må inneholde beskrivelse av spesielle opptakskrav om slike
finnes. I bokstav l endres «adgangsbegrensning» til «plassbegrensning».
§ 4-4. Vurderingsformer, vurderingsordninger og vurderingsuttrykk
I første ledd ønsker vi å føye til en ny siste setning om at samtlige vurderingsformer/-deler av
en vurderingsordning må være bestått for at kurset (vurderingsordningen) skal være bestått.
I andre ledd presiseres det i en ny andre setning at de to vurderingsuttrykkene angitt i første
setning (bestått/ikke bestått og A-F) ikke kan kombineres i samme kurs. En kombinasjon har
vist seg å by på praktiske utfordringer, og vi har derfor valgt den bort.
Til orientering har vi i vår kursportefølje pr i dag ingen kurs hvor denne kombinasjonen av
vurderingsuttrykk er i bruk. De to siste variantene falt bort i forbindelse med godkjenningen
av kursbeskrivelsene for vårsemesteret 2019.
§ 4-5. Semester for vurdering
Da utkastet til ny forskrift ble fremmet for styret i juni i år var det ikke intensjonen å endre på
tidligere praksis i relasjon til denne bestemmelsen. Imidlertid fikk første ledd en ordlyd som
kan misoppfattes. Vi ønsker derfor å justere ordlyden i andre setning av første ledd, slik at det
er tydelig at det tilligger prorektor for utdanning å bestemme hvorvidt vurdering også tilbys
utenfor undervisningssemesteret.
§ 4-8. Antall forsøk
I denne bestemmelsen har det vist seg nødvendig å vise direkte til forskriftens § 6-3 hva
gjelder masteroppgaven. Det skjer ved en liten tilføyelse i sjette ledd. Intensjonen her er å få
det tydeligere frem at de to bestemmelsene må leses i sammenheng.
Hovedregelen er at våre studenter skriver sin masteroppgave her, og at man kun har ett forsøk
på det. Enkelte dobbeltgradsavtaler medfører avvik fra hovedregelen i den forstand at
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masteroppgaven leveres inn hos vertsinstitusjonen. Studenten har da i henhold til § 4-8, sjette
ledd, levert sin master og benyttet det ene forsøket.
§ 7-1. Vitnemål
Denne bestemmelsen må justeres som følge av foreslåtte endringer av §§ 2-6 og 2-8.
§ 8-2. Overgangsordning
Vi har erfart at ordlyden i den nye forskriftens § 8-2 ikke har vært tilstrekkelig klar.
Overfor eksisterende studenter, definert som bachelorkull høst 2017 eller tidligere og
masterkull vår 2018 eller tidligere, kan vi ikke rokke ved den ordinære studieretten, på
henholdsvis fire og tre, år uten å komme i konflikt med grunnlovens forbud mot
tilbakevirkende kraft.
Når den ordinære studieretten deres er ute, både kan og bør vi, få disse studentene også inn
under den nye forskriften. Reformuleringen av § 8-2 skal i vareta dette på en bedre måte enn
den opprinnelig fastsatte bestemmelsen.

Vedlegg:
Forskrift om endring av forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

4

5/19 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene - 18/01110-26 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene : Forskrift om endring i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole II

Vedlegg sak 5/19 - NHH styremøte 07.02.19

Forskrift om endring i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole,
NHH
Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 7.2.2019 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2,
4-5 og 8-2.
I
I forskrift 13. juni 2018 nr. 886 om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH gjøres
følgende endringer:
§ 2-5 skal lyde:
§ 2-5. Progresjonsoppfølgning
Studentene har ansvar for egen studieprogresjon, men Studieadministrativ avdeling følger med på
denne. Student som ved utløpet av et semester har et etterslep på 30 studiepoeng eller mer i henhold
til normert studieplan kan bli kontaktet og fulgt opp særskilt. Student som blir kontaktet plikter å ta
del i oppfølgningen.
En student som, selv etter oppfølgning, fortsetter å akkumulere et etterslep av studiepoeng vil kunne
miste sin studierett, jf. § 2-9, første ledd, bokstav c).
§ 2-6 skal lyde:
§ 2-6. Fullføringstid
Student som ikke har fullført påbegynt bachelor- eller masterstudium på normert tid i henhold til
aktuell studieplan går automatisk over i fullføringstid. Studenten har da inntil ett år på å fullføre
aktuelt studium.
Student i fullføringstid skal fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium. Har studenten
gjenstående forsøk, jf. § 4-8, kan hun eller han kontinuere tidligere beståtte kurs. Student i
fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre sist fastsatte utdanningsplan utover det
som må til for å fullføre studiet, og studieretten opphører når studenten har oppnådd aktuell grad.
Studieadministrativ avdeling kan kun i særlige tilfeller innvilge søknad om forlengelse ved endt
fullføringstid etter første ledd. Søknad må være fremmet innen utløpet av fullføringstiden etter første
ledd. Et eventuelt vedtak om særskilt forlengelse skal være avgrenset i tid. Ved særskilt behov kan
denne avgrensede studieretten forlenges ytterligere.
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Student som får innvilget særskilt forlengelse etter tredje ledd, har ikke anledning til å kontinuere
tidligere beståtte kurs. Vedkommende har kun anledning til å fullføre påbegynt studium, og
uavhengig av angitt utløpstid vil denne avgrensede studieretten opphøre når studenten har oppnådd
aktuell grad.
§ 2-7 skal lyde:
§ 2-7. Individuell tilpasning av studieforløp (utdanningsplan)
Student som ikke kan gjennomføre studiet med full arbeidsinnsats, jf. § 1-3, som følge av avtjening av
førstegangstjeneste, oppfyllelse av særlig tunge verv i studentforening eller andre offentlige verv,
sykdom eller andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over (force majeure), eller forhold
omfattet av avtaler NHH har inngått på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan gis mulighet til å få
fastsatt en utdanningsplan tilpasset de faktiske forhold. Søknad om slik tilpasning må fremmes
overfor Studieadministrativ avdeling, alternativt kan studenten søke om permisjon etter § 3-4, andre
ledd.
En individuell tilpasning etter første ledd må ta utgangspunkt i den studierett studenten har når søknad
om individuell tilpasning fremmes. Har studenten ordinær studierett etter § 2-4 må det fremgå av
avtalen på hvilket tidspunkt studenten går over i fullføringstid etter § 2-6.
En individuell tilpasning av studieforløpet etter denne bestemmelse er å anse som en bindende avtale
mellom studenten og NHH.
§ 2-8 skal lyde:
§ 2-8. Automatisk tap av studierett
I tillegg til det som fremgår av § 2-6, andre og fjerde ledd om automatisk tap av studierett, opphører
studieretten ved NHH når studenten selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte det aktuelle
studiet.
§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1. Studieplan og kursbeskrivelser
Alle studieprogram skal være beskrevet i en plan for det faglige innholdet i et studieprogram. Alle
kurs som inngår i en studieplan skal være beskrevet i en kursbeskrivelse. Studenten må gjøre seg kjent
med aktuell studieplan og aktuelle kursbeskrivelser.
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3 er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret kan
delegere denne myndigheten. Prorektor for utdanning kan fastsette endringer i eksisterende
studieplaner.
En kursbeskrivelse utarbeides av den som er ansvarlig for kurset, og fastsettes av den som i henhold
til mandat eller utfyllende bestemmelser har myndighet til det.
Studieplanen skal minimum fastsette;
a)
forventet læringsutbytte
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

hvilke kurs som inngår
omfang i studiepoeng
mulighet for opphold i utlandet
hvilke kurs som til sammen utgjør fordypningen i aktuell grad
oppbyggingen av studieprogrammet, hva som er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen på
kurs
eventuelle betingelser til studieprogresjon

Kursbeskrivelsen skal minimum inneholde;
a)
forventet læringsutbytte
b)
eventuelle krav til forkunnskaper/spesielle opptakskrav
c)
undervisningssemester og om vurdering tilbys utenfor undervisningssemesteret
d)
faginnhold
e)
læringsformer
f)
undervisningsspråk
g)
kursets omfang i studiepoeng
h)
eventuelle obligatoriske aktiviteter
i)
eventuelle krav til kursgodkjenning
j)
vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår i
sluttkarakteren
k)
eventuell studiepoengsreduksjon ved overlapp
l)
eventuell plassbegrensing
§ 4-2 skal lyde:
§ 4-2. Forkunnskaper og kursgodkjenning
Eventuelle krav til forkunnskaper og kursgodkjenning som vilkår for vurdering skal være klart angitt i
kursbeskrivelsen. En godkjent kursgodkjenning er gyldig i de to påfølgende semester, med mindre
kursbeskrivelsen angir en annen gyldighetsperiode. Forutsatt at vilkårene for kursgodkjenning ikke er
endret, kan kursgodkjenningens gyldighet forlenges overfor student som er innvilget individuell
tilpasning av studieforløp etter § 2-7 eller permisjon etter § 3-4.
En student som ikke får kursgodkjenning på angitt måte, har ikke anledning til å gjennomføre
vurdering i kurset.
§ 4-4 skal lyde:
§ 4-4. Vurderingsformer, vurderingsordninger og vurderingsuttrykk
Vurderingsordningen i et kurs kan bestå av én vurderingsform alene eller en kombinasjon av flere
vurderingsformer (deler). Det skal være oppgitt i kursbeskrivelsen hvilken vurderingsordning som
benyttes, jf. § 3-1, femte ledd. Benyttes det flere vurderingsformer i kombinasjon skal også vektingen
mellom delene være angitt. Bestått resultat forutsetter at samtlige deler er bestått.
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 skal vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse
av oppgave, eller annen vurdering være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A
til E for bestått og F for ikke bestått. De to vurderingsuttrykkene kan ikke kombineres i samme kurs.
Ved behov for konvertering tilsvarer bokstavkarakterene følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2
og E=1.
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§ 4-5 skal lyde:
§ 4-5. Semester for vurdering
I alle kurs gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Hvis prorektor for utdanning har
bestemt at vurdering også tilbys utenfor undervisningssemesteret, skal dette være oppgitt i
kursbeskrivelsen, jf. § 3-1, femte ledd.
Vurdering skjer i henhold til det pensum, de krav til forkunnskaper, den kursgodkjenning og den
vurderingsordning som er fastsatt for kurset på tidspunktet for vurdering.
Når et obligatorisk kurs opphører, skal det normalt avholdes vurdering i de to påfølgende semester
etter siste ordinære vurdering.
Prorektor for utdanning kan i særlige tilfeller vedta at det skal tilbys vurdering utover det som følger
av denne bestemmelsen.
§ 4-8 skal lyde:
§ 4-8. Antall forsøk
Under forutsetning av at det gjennomføres vurdering, har en student to forsøk på å gjennomføre
vurdering i samme kurs. På kurs som inngår i masterstudiet i regnskap og revisjon har man tre forsøk
på å gjennomføre vurdering i samme kurs. Beste resultat gjelder.
Endring av vilkår for kursgodkjenning og vurderingsordningen kan medføre at studenten må ta hele
kurset på nytt, jf. § 4-5, andre ledd.
Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer eller delvurderinger, er antall forsøk knyttet til
vurderingsordningen under ett og ikke til de enkelte vurderingsformer eller delvurderinger.
Begrensningen i antall vurderingsforsøk gjelder totalt for et kurs. Tidligere forsøk teller selv om
kurset har skiftet kode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller studenten har fått nytt
opptak til det samme eller annet studieprogram hvor kurset inngår.
I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge en student som har benyttet alle forsøk
etter første ledd, uten å ha oppnådd bestått resultat, ytterligere ett forsøk på vurdering i samme kurs.
Masterstudent(er) kan kun levere masteroppgave ved NHH én gang i samme masterprogram, jf. § 6-3.
Kun hvis oppgaven blir bedømt til ikke bestått, vil kandidaten(e) få mulighet til å levere en bearbeidet
oppgave til bedømming.
Student i særskilt fullføringstid etter § 2-6, tredje ledd har ikke anledning til å gjennomføre ny
vurdering etter første ledd.
§ 7-1 skal lyde:
§ 7-1. Vitnemål
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Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. En student som oppnår
aktuell grad før utløpet av det som er angitt som normert tid i aktuell studieplan kan velge å utsette
utstedelsen av vitnemål til den ordinære studieretten etter § 2-4, jf. § 8-2, opphører.
Det enkelte vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad, utstede
duplikat. NHH kan holde tilbake vitnemål til student som i forbindelse med kontroll ikke har lagt
frem originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet.

§ 8-2 skal lyde:
§ 8-2. Overgangsordning
Bachelorstudent tilhørende høst-2017 kullet eller tidligere kull har ordinær studierett på fire år i
henhold til tidligere bachelorforskrift.
Masterstudent tilhørende vår-2018 kullet eller tidligere kull har ordinær studierett på tre år i henhold
til tidligere masterforskrift.
For studenter omfattet av første og andre ledd gjelder ikke denne forskriftens § 2-4 (studierett), § 2-5
(progresjonsoppfølgning), § 2-6 første og andre ledd (fullføringstid), § 2-8 første ledd bokstav a
(automatisk tap av studierett), § 2-9 første ledd bokstav b (tap av studierett) og § 7-1 første ledd
(vitnemål) så lenge de har ordinær studierett etter tidligere forskrifter.
Studenter omfattet av første og andre ledd kan ved utløpet av den ordinære studieretten de har etter
tidligere forskrifter innvilges særskilt forlengelse med hjemmel i § 2-6, tredje ledd. Denne forskriften
gjøres da gjeldende fullt ut fra og med første semester etter utløpet av den ordinære studieretten i
henhold til tidligere forskrifter.

II
Endringene trer i kraft straks.
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ØKONOMIRAPPORT 2018
Saksbehandler Klas Rønning
Arkivreferanse 18/00184-11

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Utvalgsnr
6/19

Forslag til vedtak:
Styret tar økonomirapporten for 2018 til etterretning.
Styret godkjenner årsregnskap til KD for 2018.
Styret godkjenner internregnskapet for 2018 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert
i saksfremlegget og i vedlegg 1 og vedlegg 2.
Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2018 (disponering av under- og overforbruk for
2018) i henhold til kolonnene ”Overført til 2019” og ”Saldert” i vedlegg 4. Denne
disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2019 (sak 79/18). Av dette vedtar styret justert
budsjett for 2019 i henhold til vedlegg 5.

Bakgrunn:
Innledning
Styret får med dette fremlagt økonomirapport for regnskapsåret 2018.
Eksternregnskapet er presentert i vedlegg 7 i dokumentet «Årsregnskap 2018 til
Kunnskapsdepartementet». Regnskapet er utarbeidet i tråd med retningslinjer fra
Kunnskapsdepartementet (KD). Årsregnskapet med ledelseskommentarer vil bli avgitt innen
10. februar via elektronisk overlevering i DBH. Styrebehandlet årsregnskap og
ledelseskommentarer skal avleveres som en del av Årsrapporten innen 15. mars 2019.
Internregnskapet omfatter følgende:
- Omtale av bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
- Omtale av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- Oversikt over høyskolens virksomhetskapital (VK) og andre overskuddsmidler
- Forslag til disponering av ubrukte midler fra 2018
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Med unntak av tabellen over er tabellverket samt forklaringer etc. samlet i vedlegg 1.
1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
Tabellen over gir en sammenfattende oversikt over regnskap og budsjett 2018 for fastlønns- og
driftsbudsjettet.
Dekningssiden i budsjettet har bestått av årets bevilgning fra KD, ubrukt bevilgning fra KD og
dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Forutsetningen i budsjettet var å benytte
hele årets bevilgning i tillegg til 14,4 mill. kr. av ubrukt bevilgning fra 2017, og dermed gå ut av
regnskapsåret 2018 med en ubrukt bevilgning på 7,4 mill. kr. Ved rapportering 2. tertial ble ubrukt
bevilgning anslått å bli 27,5 mill. kr. ved utgangen av 2018. Regnskapstallene viser at ubrukt
bevilgning har økt til 52,9 mill. kr.
Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk på 13,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak et netto
underforbruk knyttet til fagstab på 15,1 mill. kr. Det samlede driftsbudsjettet (inkl. investeringer og
prosjektrettede tiltak) viser et samlet underforbruk på 28,3 mill. kr. Av dette er 15,2 mill. kr. knyttet til
faglige aktiviteter.
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2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
BOA består av NFR-prosjekter, aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og
oppdragsvirksomhet. Med unntak av NHHE genererer ikke denne virksomheten overskudd, men gir et
dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten.
NHH Executive (NHHE)
NHHE hadde i 2018 totale inntekter på nærmere 63 mill. kr. Det er 0,5 mill. kr. under budsjett og
utgjør en omsetningsøkning på ca. 1,5 mill. kr. fra 2017 til 2018. Dekningsbidraget er kr. 110.000
under budsjett.
I vedlegg 3 er det gitt en mer detaljert beskrivelse av aktivitetene i regi av NHHE, herunder
redegjørelse for disponering av årets overskudd.
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet
Budsjettet som ble vedtatt av styret i desember i 2017, forutsatte samlede inntekter på 49,7 mill. kr.
basert på eksisterende kontrakter. Basert på nye kontrakter som er kommet til i løpet av året, er
budsjettert inntekt ved utgangen av 2018 64,9 mill. kr. Periodisert inntekt er 51,7 mill. kr.
Dekningsbidrag til sentral fordeling ble 1 mill. kr. mot budsjettert 0,8 mill. kr. I tillegg har prosjektene
som er ført i samsvar med TDI-modellen generert et samlet dekningsbidrag på 2,1 mill. kr. Fordeling
av beløpet mellom NHH sentralt og instituttene er ikke helt avklart, og vil bli gjennomført i løpet av
februar 2019.
3. Avslutning regnskap 2018
Vedlegg 4 gir en samlet tallmessig oversikt over forslag til avslutning av regnskapet for 2018. Denne
oversikten er i samsvar med kommentarer, forklaringer og anbefalinger gitt i vedlegg 1.
Det foreslås at 15,7 mill. kr. overføres til budsjettet for 2019. De øvrige under- og overforbruk foreslås
saldert.
4. Øvrige justeringer av budsjett 2019
I vedlegg 1 redegjøres det for diverse budsjettjusteringer på til sammen 3,5 mill. kr.
5. Oppsummering
Saldering av regnskapet og ovennevnte budsjettjusteringer medfører at det ikke vil være behov for å
benytte midler knyttet til overskudd fra NHHE som er avsatt på konto for avregning mot KD, eller
sentral VK. Deler av bevilgningen som er mottatt fra KD vil bli heller ikke bli benyttet. Til forskjell
fra tidligere år, ble deler av ubrukt bevilgning fra KD disponert allerede i det budsjettet som styret
vedtok i desember 2018. Til sammen ble 9,5 mill. kr. benyttet for å balansere budsjettet.
Styrets samlede disponible reserver ved inngangen til 2019 er derfor 64 mill. kr. fordelt på sentral VK
27 mill. kr, overskuddsmidler fra NHHE 12,8 mill. kr. og ubrukt bevilgning fra KD 24,2 mill. kr. I
tillegg kommer ekstrabevilgningen fra KD vedrørende rehabilitering av bygg der ubrukt beløp utgjør
28,1 mill. kr. Høyskolens langsiktige finansielle stilling er dermed bedre enn det som ble fremlagt for
styret i forbindelse med behandling av budsjettsaken i desember. Se vedlegg 7 for nærmere detaljer.
Enhetenes andel av VK og overskuddsmidler er ved utgangen av 2018 økt fra 28,3 mill. kr. til 31,2
mill. kr.
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Høyskolens samlede reserver ved utgangen av 2018 er høye, men med tanke på den forestående
rehabiliteringen av høyskolebygget, er det viktig å ha tilstrekkelige reserver for å kunne finansiere
ekstraordinære kostnader som vil påløpe. I tillegg er det en målsetning å øke inntekten fra
eksternfinansierte prosjekter, noe som vil kreve betydelige beløp i form av egenfinansiering.
Sett i lys av gjennomgangen ovenfor vurderes den økonomiske situasjonen for høyskolen som meget
god.

Vedlegg:
1. Økonomirapport 2018 – utvidet omtale
2. Regnskap BFV 2018
3. Regnskap NHHE 2018 – U.off. Offl. § 23, første ledd
4. Forslag til avslutning av regnskap 2018
5. Justert budsjett 2019
6. Oversikt ubrukte reserver til styrets disposisjon
7. Årsregnskap 2018 til KD
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VEDLEGG 1: Utvidet omtale til Økonomirapport 2018
1. Sammendrag – BFV
Tabellen under viser regnskap og budsjett 2018 for fastlønns- og driftsbudsjettet innenfor BFV.

2. Avviksanalyse (BFV)
Fastlønn
Tabellen nedenfor viser påløpt fastlønn og prognose pr. enhet korrigert for effekten av
lønnsjusteringer.
1
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Samlet underforbruk er 13,1 mill. kr. Prognostisert underforbruk var 11,4 mill. kr. Avvik knyttet til
fagstab skyldes lavere antall årsverk belastet som egenfinansiering i FAIR enn det som var antatt i
prognosen. Det negative avviket ved administrative enheter skyldes en feil i prognosen. Antall årsverk
var riktig, men kostnaden knyttet til egenfinansiering av 1,7 administrative årsverk i FAIR var ikke tatt
med. Det er benyttet til sammen 2,7 innleide årsverk fra vikarbyrå i løpet av 2018, og dette medfører
en økning i gjennomsnittlig årsverk-kostnad.
Fra og med regnskapsåret 2016 ble statlige regnskapsregler endret, og høyskolesektoren ble pålagt å
avsette for opparbeidet fleksitid og ubrukte feriedager. Ved utgangen av 2017 utgjorde opparbeidet
fleksitid for TA-ansatte 2.173 timer, og ubrukte feriedager var 700. Ved utgangen av 2018 er
opparbeidet fleksitid 2.479 timer, og ubrukte feriedager er 696. Det er derfor i praksis ingen endring i
avsetningen.
I tråd med tidligere års praksis foreslås underforbruk på fastlønnsbudsjettet saldert i forbindelse med
avslutning av regnskapet.
Drift
Samlet underforbruk i forhold til budsjett, er 28,3 mill. kr. fordelt på følgende hovedposter:
• Institutter, forskningstiltak og utvalg – underforbruk 15,2 mill. kr.
• Administrative aktiviteter - underforbruk 12 mill. kr.
• Investeringer – 0,2 mill. kr.
• Prosjektrettede tiltak – underforbruk 0,9 mill. kr.
En detaljert oversikt over tallstørrelser og hvordan under- og overforbruk ved de enkelte enheter er
foreslått disponert finnes i tabellen i vedlegg 4. Avvik mellom budsjett og prognose ble forklart i
økonomirapport pr. 2. tertial. Ytterligere avvik oppstått i løpet av årets siste måneder skyldes følgende
forhold:
Underforbruket knyttet til drift institutter har flere årsaker. Deler av tildelte midler viderefordeles som
annuumsmidler, og det er vanskelig å forutse hvor stor del av disse midlene som blir benyttet. I den
grad instituttene har fått tildelt midler fra utvalg og andre eksterne kilder sent på året, er det ikke mulig
å lage planer for bruk av disse midlene for inneværende år. Instituttene ønsker dessuten å kunne ha
disponible midler for å kunne stimulere til langsiktig forskningssatsning. Det rapporteres dessuten i
noen tilfeller om lavere aktivitet enn forventet. Det er positivt at det er nøkternhet og god
kostandskontroll ved instituttene, men det er behov for å undersøke årsaken til at det akkumulerte
underforbruket ved instituttene øker, og at antall årsverk finansiert over fastlønnsbudsjettet går ned
sammenlignet med 2017. Inntil man har skaffet seg bedre kunnskap om årsaken til det økende
underforbruket, foreslår ledelsen i tråd med tidligere års praksis, at ubrukte midler knyttet til drift
institutter og forskningstiltak i all hovedsak overføres til neste år. Unntaket er et overforbruk knyttet til
translatørsensur ved FSK (kr. 107.000) som foreslås saldert.
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Når det gjelder utvalgene, ble det i forbindelse med budsjettildelingen i desember gitt fullfinansiering
av de aktivitetene som skal prioriteres i 2019. To av utvalgene har imidlertid bedt om å få overført
midler knyttet til aktiviteter som man ikke fikk gjennomført som planlagt i 2018. Følgende beløp
foreslås derfor overført til 2019:
- FFF forskerutdanning – institutt-vis rekruttering og karrieretiltak knyttet til PhD-studentente
kr. 100 000
- FFF forskning og formidling – arbeid knyttet til forsknings-dokumentasjon og senterutvikling
kr. 550 000
Underforbruk for øvrig forklares i hovedsak med at aktivitetsnivået har blitt lavere enn det man hadde
ambisjoner om da budsjettet for 2018 ble vedtatt. I tillegg melder utdanningsutvalget at det i
forbindelse med omleggingen av strukturen har vært vanskelig å forutse omfang og kostnadsnivå på de
ulike aktivitetene.
Administrative enheter har et samlet underforbruk på 8,2 mill. kr. mot et prognostisert underforbruk på
2,3 mill. kr. Det at reelt underforbruk har økt såpass mye utover prognostisert underforbruk, skyldes i
stor grad at planlagt aktivitet ved flere avdelinger ikke er blitt gjennomført, og at man har vært for
optimistiske med hensyn til aktivitetsnivået i årets siste måneder. Ved seksjon for eiendomsforvaltning
skyldes underforbruket en reell innsparing knyttet til redusert bruk av håndverkstjenester og ny
kontrakt for rengjøringstjenester. I de tilfeller ubrukte midler er knyttet til kostnader som allerede er
forpliktet eller aktivitet som skal ferdigstilles i 2019, er det foreslått en overføring av ubrukte midler.
Samlet foreslås overført 1,5 mill. kr. fordelt på 10 ulike aktiviteter. Detaljert oversikt vises i vedlegg 4,
og det vil dessuten bli gitt en mer utdypende redegjørelse i styremøtet.
Kostnader knyttet til eksamen ble 2,8 mill. kr. lavere enn budsjettert og 1 mill. kr. lavere enn
prognostisert. Omlegging av internt regelverk for sensur har gitt den ønskede effekt. Kostnaden
knyttet til eksamensadministrasjon er også betydelig lavere enn budsjettert. Budsjettet for 2019 for
disse to postene er redusert i forhold til budsjettet for 2018, og det må vurderes om budsjettet for
inneværende år kan reduseres ytterligere. Det vil i så fall bli lagt frem et forslag om dette i forbindelse
med økonomirapporten for 1. tertial 2019.
Husleie og drift leide bygg ble 0,9 mill. kr. lavere enn budsjett grunnet lavere håndverks- og
renholdkostnader og ubrukte midler til inventar. Underforbruket foreslås saldert.
Investeringer IT har et underforbruk knyttet til investeringer i felles infrastruktur og utstyr. Det er
imidlertid bestilt utstyr på slutten av 2018 som ble levert i januar 2019, og det foreslås derfor at
kr. 243 000 overføres til 2019. Øvrige poster er på budsjett.
Investeringer eiendom er omtrent på budsjett. Overforbruket på kr. 20 000 foreslås saldert.
Påløpte kostnader i prosjektrettede tiltak er 0,9 mill. kr. lavere enn budsjettert, mot prognostisert 4
mill. kr. lavere enn budsjettert. Det er i hovedsak to prosjekter som er årsak til dette.
Søknadsmatching/RBO-forskuttering – det var avsatt midler til forpliktet «cash» egenfinansiering for
regnskapsåret 2018 for FRIPRO Toppforsk og SFF. Dette var forpliktelser som var kjent på det
tidspunkt budsjettet for 2018 ble laget. Det ble imidlertid ikke tatt høyde for at det også var et etterslep
på egenfinansiering for regnskapsåret 2017 for SFF. I tillegg har det kommet til to nye prosjekter i
løpet av 2018 der det også har vært behov for egenfinansiering. I budsjettet er det også tatt høyde for
forpliktelser knyttet til tilført dekningsbidrag fra et EU-prosjekt i 2017. Disse midlene er ikke benyttet
i 2018, og må derfor overføres.
Rehabiliteringsprosjektet – for hver krone som påløper til denne aktiviteten, vil 50% bli dekket av den
ekstrabevilgningen på 30 mill. kr. som NHH har mottatt fra KD. For innværende år er det påløpt 3,8
mill. kr., og 1,9 mill. kr. er derfor inntektsført fra tilleggsbevilgningen. I prognosen var det tatt høyde
for at midler avsatt i opprinnelig budsjett til bygningsrelaterte formål i hovedsak ikke ville bli benyttet,
og at det av den grunn vill oppstå et underforbruk på 2,9 mill. kr. Påløpte kostnader som skulle dekkes
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delvis av tilleggsbevilgningen var det ikke tatt høyde for i prognosen, og da blir avviket fra prognosen
tilsvarende stor.
Avvikene ved øvrige prosjekter foreslås saldert med følgende unntak:
Utdanningsteknologi – forpliktelse knyttet til bestilt IT-utstyr på slutten av 2018 med levering januar
2019 – kr. 30 000.
Søknadsmatching/RBO-forskuttering - tilført dekningsbidrag fra EU-prosjektet COEURE –
kr. 464.000.
Oppgradering av lønns- og personalsystem – kun en av to modulknyttet til hel-digitalisering av
prosessen rundt fravær og refusjon er tatt i bruk. Det er behov for å benytte ubrukte midler for
implementering av neste modul – kr. 273 000.
3. Sammendrag – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
BOA består av aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE), NFR-prosjekter samt øvrig bidrags- og
oppdragsvirksomhet.
Aktiviteter i regi av NHHE
Utdypende kommentarer er gitt i vedlegg 3.
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet
Opprinnelig budsjett for 2018 som ble vedtatt i desember 2017, tok utgangspunkt i inngåtte kontrakter
som forventet å gi en samlet inntekt på 49,7 mill. kr. og et dekningsbidrag på 0,8 mill. kr. Basert på
nye kontrakter som er kommet til i løpet av året, er justert budsjettert inntekt for 2018 64,9 mill. kr.
Periodiserte inntekter er til sammen 13 mill. kr. lavere enn budsjettert, og dekningsbidraget er
nærmere 0,3 mill. kr. over budsjett. Det store avviket kan i stor grad relateres til lavere aktivitet enn
planlagt ved noen av de NFR-finansierte prosjektene i det nye forskningssenteret FAIR. I tillegg er
inntekten lavere enn budsjettert ved Senter for tjenesteinnovasjon (CSI). Sluttdato for prosjektet er mai
2019, men det arbeides med å skaffe finansiering til en videreføring av senteret, blant annet vil man
søke NFR om å få overført ubrukte midler fra eksisterende prosjekt. Øvrig prosjektaktivitet er stort sett
på budsjett.
I tabellen nedenfor vises en oversikt over BOA-prosjekter pr. finansieringskilde. Oversikten er i
samsvar med tilsvarende tall i note 1 i eksternregnskapet.
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4. Overskuddsmidler tilført avsetningskonto KD og virksomhetskapital (VK)
Oversikten nedenfor gir en samlet presentasjon av overskuddsmidler tilført fra NHHE fordelt mellom
avsetningskonto KD og konto for virksomhetskapital.
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Pr. 01.01.2018 var høyskolens samlede frie VK 46,8 mill. kr. Tilført VK 2018 er overføring av
overskudd fra NHHE knyttet til avsluttede oppdragsprosjekter i 2018, og pr. 31.12.18 er høyskolens
samlede frie VK 50,1 mill. kr.
Bunden VK er knyttet til aksjer i SNF og aksjer i Bergen Teknologioverføring.
Som følge av nye regler for klassifisering av inntekter ved NHHE fra og med 2016, blir overskudd fra
alle åpne kurs klassifisert som salgsinntekt og ført mot avsetningskontoen mot KD.
Pr. 01.01.2018 var samlede avsetninger 12,7 mill. kr. I løpet av året har enhetene benyttet 2,8 mill. kr.,
men det har ikke vært behov for å benytte oppsparte overskuddsmidler for å balansere regnskapet for
BFV. Overskudd fra kurs som er avsluttet, blir ved hvert årsskifte stilt til disposisjon for enhetene og
styret. Det er tilsammen tilført 10,8 mill. kr. i 2018. Pr. 31.12.18 er høyskolens samlede disponible
overskuddsmidler 20,8 mill. kr.
5. Avslutning - regnskap 2018
Vedlegg 4 gir en samlet tallmessig oversikt over ledelsens forslag til avslutning av regnskapet for
2018. Denne oversikten er i samsvar med kommentarer, forklaringer og anbefalinger gitt i
avviksanalysen (del 2).
Med tanke på den forestående oppgraderingen av høyblokken, er det betryggende at det har vært mulig
å bygge opp reserver for å kunne finansiere ekstraordinære kostnader som vil påløpe. Samtidig er det
viktig å ha tilstrekkelig fokus på å få gjennomført den aktiviteten som er planlagt innenfor det enkelte
budsjettår.
Ledelsen anbefaler at 15,7 mill. kr. overføres til budsjettet for 2019. De øvrige under- og overforbruk
foreslås saldert.
6. Øvrige justeringer av budsjett 2019
Bevilgningen i endelig tildelingsbrev fra KD mottatt 19.12.18 er kr. 479.409.000. Dette beløpet er
uendret i forhold til det budsjettet som ble vedtatt i desember 2018.
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Som en følge av innføring av TDI-modell for en del nye prosjekter i 2018, er det inntektsført et
dekningsbidrag på til sammen 2,1 mill. kr. Siden fordelingen mellom instituttene og NHH sentralt ikke
er endelig avklart, må disse midlene holdes reservert i budsjettet for 2019.
I høstens budsjettprosess ble pedagogisk utvikling overført fra Utdanningsutvalget til Seksjon for
utdanningskvalitet (SUK). En intern kommunikasjonssvikt medførte at ikke alle budsejttinnspill ble
fanget opp. Det foreslås derfor at budsjettet justeres for å gi rom for følgende aktivitet:
• Støtte til forelesere som ønsker å dra på case-kurs til Harvard – kr. 240 000
• Såkornmidler for å stimulere høyskolens fagmiljøer til videreutvikling av pedagogisk praksis
og arbeids-/vurderingsformer – kr. 300 000
• Det innføres strengere krav til pedagogisk basiskompetanse for nyansatte. Siden antall
nyansatte ved NHH er relativt lavt, er det ønskelig å inngå et samarbeid med UiB om tilbud av
kurs i pedagogisk basiskompetanse. Kostnadene ved et slikt samarbeid er anslått til kr.
200 000.
I ettertid er dessuten et budsjettinnspill fra Læringsmiljøutvalget kommet til. Dette gjelder kurstilbud
til studentene i stressmestring, eksamensangst og studiemestring. Tilbudet ble godt mottatt i 2018, og
det er ønskelig å tilby tilsvarende i 2019. Det forslås en budsjettjustering på kr. 100.000 til dette
formålet.
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) har nasjonalt ansvar for å avholde
Autorisasjonsprøve i oversettelser. I den forbindelse blir eksterne sensorer leid inn. Det har i løpet av
2018 vært foretatt en justering av sensorhonorarene for å komme på samme nivå som sensorhonorar til
øvrige kurs ved NHH. Effekten av denne justeringen var ikke kjent på det tidspunktet FSK ga sine
budsjettinnspill, og de ber derfor om en justering av budsjettet. Det foreslås en budsjettjustering på
kr. 230.000.
Som omtalt i Styresak Budsjett 2019 har fristasjonsavtalen med Studentsamskipnaden (Sammen) blitt
revidert. Den nye avtalen har som formål å avklare de overordnede prinsippene for lærestedenes
samarbeid med Sammen om studentvelferd gjennom fristasjonsytelser. Avtalen forutsetter at bidraget
fra institusjonene skal avspeile institusjonenes størrelse målt i forhold til antall studenter. Avtalen er
signert av Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NLA Høgskolen, Handelshøyskolen BI
(Bergen), NHH og Sammen. Avtalen forutsetter at Sammen skal levere likeverdige tjenester til
studentene ved alle institusjoner som signerer avtalen. For NHH er det særlig viktig at avtalen sikrer
boliggaranti for alle utenlandske studenter. Den økonomiske konsekvensen av endret fristasjonsavtale
er at det bør settes av ytterligere kr. 300 000 til oppfølging av avtalen.
For å kunne få en bedre utnyttelse av arealene i Jebsen-senteret, vurderes det en ombygging i andre
etasje. Det er innhentet ulike løsningsforslag fra arkitekt, men kostnadsrammen er foreløpig ikke godt
nok dokumentert. Det forventes at tilstrekkelig informasjon er på plass til at det kan fremlegges et
forsalg til budsjettjustering i forbindelse med rapportering av 1. tertial 2019.
Saldering av regnskapet og ovennevnte budsjettjusteringer medfører at midler knyttet til overskudd fra
NHHE som er avsatt på konto for avregning mot KD, samt sentral VK ikke vil bli benyttet. Heller ikke
hele bevilgningen som er mottatt fra KD vil bli benyttet. Til forskjell fra tidligere år, ble deler av
ubrukt bevilgning fra KD disponert allerede i det budsjettet som styret vedtok i desember 2018. Til
sammen ble 9,5 mill. kr. benyttet for å balansere budsjettet.
Styrets samlede disponible reserver ved inngangen til 2019 er derfor 64 mill. kr. fordelt på sentral VK
27 mill. kr, overskuddsmidler fra NHHE 12,8 mill. kr. og ubrukt bevilgning KD 24,2 mill. kr.
I vedlegg 5 presenteres også forslag til høyskolens justerte budsjett for 2019. I vedlegg 7 vises
hvordan det justerte budsjettet påvirker styrets samlede reserver ved utgangen av 2019, sammenlignet
med det budsjettet som ble vedtatt i desember i fjor.
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Denne filen er unntatt offentlighet.
Tittel: Styret VEDLEGG 3 øk rapp 2018 NHHE
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl § 23 første ledd
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FORSLAG TIL SYSTEM FOR PEDAGOGISK MERITTERING VED
NHH
Saksbehandler Frank Mortensen
Arkivreferanse 18/00773-17

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Utvalgsnr
7/19

Forslag til vedtak:
Styret vedtar systemet for pedagogisk merittering ved NHH
Behandling i organisasjonen
I Stortingsmelding 16 (2016– 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning ber regjeringen om
at universitetene og høyskolene i løpet av to år utvikler pedagogiske meritteringssystemer for
å stimulere til økt undervisningsinnsats og for å belønne viktig utviklingsarbeid.
En arbeidsgruppe bestående av prorektor Therese Sverdrup, professor II Arild Raaheim og
seniorrådgiver Frank Mortensen har utarbeidet et notat med bakgrunn for saken og et konkret
forslag til system for pedagogisk merittering på NHH.
Saken ble i første halvår 2018 drøftet på utvidet ledermøte, i Utdanningsutvalget og i
Samarbeidsutvalget (SU). Det ble deretter utarbeidet et konkret forslag til meritteringsordning
som ble sendt på høring i organisasjonen høsten 2018. Innspillene ble vurdert av
arbeidsgruppen, og et justert forslag ble lagt fram for SU i desember. Forslaget som her blir
lagt frem for styret, er det samme som ble drøftet i SU.
Innspill fra organisasjonen
Alle instituttene deltok i høringsrunden med kommentarer og innspill. Det samme gjelder
fagforeningene Forskerforbundet og Parat, Studieadministrativ avdeling, programleder Linda
Orvedal og NHHS. Generelt ble det uttrykt støtte til det foreslåtte systemet for pedagogisk
merittering. FSK skriver i tillegg at omfanget av ordningen er lovpålagt og i
overensstemmelse med revidert forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger. NHHS trakk frem at ordningen bygger på Scholarship of Teaching and
Learning, og at det virker hensiktsmessig sett fra et studentperspektiv.
En del av høringsinnspillene problematiserer forventninger til tidsbruken og omfanget av
arbeid for de vitenskapelig ansatte. Det gjelder f.eks. i prosessen for å bli merittert, der RRR
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peker på at prosessen kan bli for arbeidskrevende og byråkratisk. NHHS ser at det er en
omfattende prosess, men at den er hensiktsmessig og kan bidra til god læring for de som
søker. Arbeidsgruppen ser poenget, men mener at prosessen må være grundig for å skape
legitimitet i organisasjonen. Prosessen og kriteriene må videre være på linje med ordningen
ved andre institusjoner. Arbeidsgruppen mener derfor at det ikke blir gjort endringer i den
foreslåtte prosessen eller i kriteriene.
I høringsnotatet blir det foreslått plikter for de meritterte. De meritterte skal bidra med sin
kompetanse i fagmiljøet, bli medlemmer i et pedagogisk akademi og få noen ekstra
arbeidsoppgaver. Forskerforbundet og flere av instituttene er skeptiske siden dette vil medføre
økt arbeidsmengde. Forskerforbundet kobler denne delen av forslaget sammen med
insentivene og mener at belønningen og de faste tilleggene vil være for små i forhold til
oppgavene. Videre blir det påpekt at det ikke forklares godt nok hvilke arbeidsoppgaver
arbeidsgruppen har tenkt på. SOL etterspør hvilke arbeidsoppgaver det er snakk om, og i hvor
stort omfang. De mener at om arbeidsomfanget er for stort, kan dette skremme forelesere fra å
søke merittering og dermed virke mot sin hensikt.
Før saken ble lagt frem for SU, ble det tatt hensyn til innspill om arbeidsmengde for de
meritterte. Det er ikke ønskelig at frykt for betraktelig høyere arbeidsmengde skal hindre
ansatte i å søke status som merittert underviser. Det er uansett tradisjon på NHH at
undervisere bidrar med innlegg på internseminarer, deltar i arbeidsgrupper osv. Forslaget til
system er justert slik at det fremkommer tydeligere at det er denne dugnadstradisjonen som
skal videreføres, og at det ikke forventes at de meritterte skal ta på seg store ekstraoppgaver.
Generelt er det et mål at ordningen skal bidra til å utvikle en kultur for kvalitet i utdanningen,
og at de meritterte kan bidra til kunnskapsdeling og bygging av en slik kultur.
Forskerforbundet, RRR og Studieadministrativ avdeling mener at det ikke er behov for at
instituttene blir belønnet med en engangssum med merittering. FSK og SOL spør om hvilke
oppgaver som blir tillagt instituttet om man får disse belønningsmidlene. I høringsforslaget
blir det foreslått at belønningsmidlene til instituttene blir øremerket videreutvikling av det
pedagogiske tilbudet. Arbeidsgruppen foreslår at de disse innspillene tas til etterretning.
Punktet strykes, og insentivmidler blir kun benyttet til lønnstrinn for de meritterte.
Den økonomiske belønningen for de meritterte blir kommentert av flere, men innspillene
spriker i ulike retninger. RRR og NHHS er redde for at insentivene ikke er sterke nok. FOR er
opptatt av at det må jobbes med å få ordningen til å fremstå som attraktiv. SOL, SAM, NHHS
og Studieadministrativ avdeling er positive til belønningsordningen, men de er mener at
lønnsøkningen skal gjøres permanent. Den skal altså ikke være knyttet til medlemskap i det
pedagogiske akademiet. Det samme mener programleder Linda Orvedal. Hun mener at hvis
NHH ønsker at forskerne skal prioritere undervisning, må det gis like gode insentiver som det
å prioritere å bruke tiden til forskning. Hun viser til at hvis man lykkes med forskningen, gir
det uttelling i form av en varig lønnsøkning. RRR er positiv til en økonomisk insentivordning,
men mener at den skal knyttes opp mot konkrete bidrag. Forskerforbundet er negativ til et
årlig tillegg. De mener at det kan sende feil signaler og kan skape splittelse. Forskerforbundet
foreslår heller et system hvor man kun får en større engangssum i det man blir merittert. I SU
sitt møte i desember gjentok de tillitsvalgte kritikken mot et system der de meritterte blir
belønnet i form av ekstra lønnstrinn.
I Stortingsmeldingen blir meritteringsordningen gitt betydelig plass. Det vises til
meritteringsordningen på Universitetet i Lund og til en rapport utarbeidet av NTNU og UiT. I
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begge tilfellene blir det nevnt lønnsøkning, ikke en engangssum, bonus e.l. Av de som har
eller er i ferd med å etablere meritteringsordningen har UIT, NTNU, NMH og Høyskolen
Kristiania valgt lønnstrinn (fra 1 til 3). På UIO kaller de det foreløpig en lønnsøkning. MatNat
(UIB), OsloMet og på Universitetet i Helsinki får de meritterte en lønnsøkning (22.000 –
60.000,-). Høyskolen kjenner ikke til at noen norske institusjoner har gått inn for en
engangssum.
Man kunne tenkt seg at man gjorde som MatNat på UIB og gav et fast beløp. Det vil på en
måte være mer rettferdig siden lønnstrinn vil gi flest kroner til de som allerede er høyt oppe på
lønnsstigen. På den annen side vil de ekstra lønnstrinnene følge med den ansatte over tid og
effekten øke. Det er også mulig at lønnstrinn-modellen også vil kunne tiltrekke seg de mer
erfarne underviserne, og ikke bare de unge. Til tross for innspillene fra de tillitsvalgte, er
arbeidsgruppen av den oppfatning at belønning i form av tre lønnstrinn er hensiktsmessig.
I høringsforslaget blir økt lønn for de meritterte underviserne knyttet opp mot en periode med
deltagelse i det pedagogiske akademiet. Siden forpliktelsen til å delta i akademiet er tonet ned
i dette reviderte forslaget, og på bakgrunn av klare anbefalinger fra relevante fagmiljøer i
Lund, foreslår arbeidsgruppen at de ekstra lønnstrinnene ikke skal ha en tidsbegrensing.
I rapporten blir det foreslått at studentene blir representert i bedømmelseskomiteen. RRR
mener at det ikke er hensiktsmessig, mens NHHS derimot er positive. Arbeidsgruppen mener
at det er svært viktig med studentrepresentanter i alle saker som dreier seg om undervisning
og læring. Studentene bør følgelig være representert i komiteen.
Flere av høringsinstansene har kommentarer til kriteriene for å bli merittert. RRR mener
f.eks. at kravene for merittering bør gjøres klarere og mer verifiserbare. Andre innspill
handler om kriteriet om forskningsbasert tilnærming til undervisningen som de mener er
uklart. Foretak er noe skeptisk til at tilbakemeldinger fra studentene kan stoppe noen
forelesere fra å bli merittert. RRR og FSK gjør en kobling mellom kriterieriene for merittering
og de nye kriteriene for tilsetting og professoropprykk. FSK viser til at det i rapporten blir
nevnt at meritteringsprosessen vil bidra til at man delvis oppfyller kravene til opprykk fra
førsteamanuensis til professor. RRR mener det er viktig at vilkårene for å bli merittert drar i
samme retning som opprykk, og at meritteringsordningen blir vedtatt simultant med de nye
kravene til pedagogisk kompetanse som vil bli vurdert på NHH i løpet av kort tid.
De foreslåtte kriteriene er på linje med det som ellers er vedtatt eller er under utvikling ellers
ved de andre institusjonene i Norge. Arbeidsgruppen mener at det er hensiktsmessig å holde
på de foreslått kriteriene, og at ordningen må prøves ut for å få erfaring og kunnskap om
hvordan kriteriene fungerer i praksis. Vurderingskomiteen vil bli bedt om å vurdere kriteriene
etter hver runde. Arbeidsgruppen mener likevel at det er viktig at interesserte personer i
fagstaben forstår kriteriene. Det vil derfor bli avholdt seminarer for de som velger å søke om
merittering og gitt kyndig veiledning av NHHs professor II i pedagogikk i søknadsprosessen
Kriteriene må også ses i sammenheng med saken om endrede forskrifter om ansettelser og
opprykk. Som RRR er inne på, er det mulig at gruppen som skal se på implementeringen av
de nye forskriftene vil ha innspill til kriteriene også for merittering. Om så blir tilfelle,
anbefaler arbeidsgruppen at rektoratet får fullmakt til å gjøre justeringer i kriteriene for
meritteringsordningen.
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Forslag til meritteringsordning ved NHH
Justert etter høringsrunden
Tittel
Merittert underviser / Excellent Teacher Practitioner
Tildelingens varighet, omfang og insentiver
•
•

•

•
•

Søkeren utvikler en pedagogisk mappe som leveres inn sammen med en søknad om å bli
utnevnt som merittert underviser.
En bedømmelseskomite vil vurdere søknadene og kalle søkerne inn til intervju.
Bedømmelseskomiteen vil gjøre en helhetlig og kvalitativ vurdering basert på kriterier for
merittering (se punkt om kriterier under). Komiteens vurderinger og anbefalinger oversendes
Tilsettingsutvalget (TU) som fatter det endelige vedtaket om merittering.
Bedømmelseskomiteen vil ha sitt utspring i meritterte undervisere og foreslås sammensatt av
to interne meritterte undervisere, en ekstern merittert underviser, en studentrepresentant og en
pedagogisk fagekspert. I en oppstartsfase må de to interne meritterte underviserne i
bedømmelseskomiteen erstattes av én representant fra rektoratet.
For dem som viser interesse for å søke status som merittert underviser, vil NHHs professor II i
pedagogikk være behjelpelig med veiledning.
Ansatte som blir merittert får et permanent lønnstillegg på 3 lønnstrinn.

Plikter for de meritterte
•

•
•

En sentral del av meritteringsordningen er at de meritterte skal bidra til den videre
pedagogiske utviklingen i egne miljøer og på institusjonsnivå. De meritterte vil fungere som
ressurspersoner ved f.eks. å holde presentasjoner, delta på internseminarer, være
diskusjonspartnere i FoU-prosjekter på NHH o.l.
De meritterte underviserne kan bli spurt om å sitte i framtidige bedømmelseskomiteer.
Den pedagogiske mappen må gjøres tilgjengelig på nhh.no.

Tidsplan – søknadsprosess
•

Januar – utlysning
Februar – frist for å melde interesse
Februar til mai - seminarer / veiledning av interesserte
Mai – søknadsfrist
September – tildeling av status

Gjennomføring
•

Det anbefales at meritteringsordningen i første omgang innføres som en pilot og evalueres
etter 3 år. I perioden bør det være en prosjektleder som følger opp og evaluerer arbeidet.

Kriterier for tildeling av status som merittert underviser
1. Fokus på studentenes læring:
a. Søker skal vise et tydelig fokus på studentenes læring i sin undervisningsvirksomhet.
b. Søkeren skal vise et bevisst forhold til sammenhengen mellom læringsutbytte og
valgte undervisning- og vurderingsformer.
c. Det skal være en tydelig og begrunnet sammenheng mellom søkerens grunnleggende
oppfatninger om undervisningsvirksomhet og læring.
d. Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene og til at vedkommende
etterspør og reagerer konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.
2. En klar utvikling over tid
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a. Søkeren har bevisst og systematisk tilstrebet å videreutvikle undervisningens form og
innhold for å støtte opp under studentenes læring.
b. Søkeren har ideer og planer for fortsatt utviklingsarbeid og videreutvikling av sin egen
undervisningskompetanse og praksis i fremtiden.
3. En utforskende tilnærming
a. Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med
henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.
b. Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av
universitetspedagogisk teori og fagdidaktisk kunnskap.
c. Søkeren driver FoU-basert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er
forankret i oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra
forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at søkeren underbygger sin pedagogikk
med henvisning til FoU-resultater.
4. En kollegial holdning og praksis
a. Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og
kollegaer for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
b. Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i
diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.
c. Søkeren bidrar til å oppfylle institusjonens strategiske mål for utdanningskvalitet.
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FIN
Institutt for finans har følgende kommentarer til rapporten om pedagogisk merittering ved NHH:
Tilskudd til institutt per merittert underviser mener vi er unødvendig og problematisk. Det er
unødvendig fordi det allerede finnes udisponerte, sentrale midler til pedagogisk arbeid, tilgjengelig
f.eks. gjennom søknad til Undervisningsutvalget. Vi finner det problematisk at det ikke finnes
tilsvarende belønning til instituttene for utmerket forskning. Vårt inntrykk er at mangel på
produksjon av forskning av høy kvalitet er et mye større problem for NHH, enn mangel på produksjon
av undervisning av høy kvalitet.
Vi er usikre på hvilken funksjon et pedagogisk akademi skal ha, utover allerede eksisterende
funksjoner. F.eks. gjør gode undervisere allerede verdifull innsats gjennom å dele sine erfaringer
på seminarer, gjennom videoer som distribueres m.m. Det krever i utgangspunktet ekstraordinær
innsats for å bli merittert. Å skulle kreve ytterligere innsats for å bli "belønnet", gjennom formalisert
deltakelse i et akademi, virker motproduktivt. En bedre løsning vil etter vår mening være en
tidsbegrenset-/engangsbelønning ved merittering, samt belønning for konkrete bidrag som
(organisering av) seminarer osv. Flere meritterte undervisere må gjerne få organisere slik virksomhet,
men det bør ikke være et krav.
Hovedteksten fokuserer på at meritterte undervisere skal ha FoU-tilnærming til egen undervisning.
Vedlegg 1—mal for pedagogisk mappe—har ingen krav til dokumentasjon av slik aktivitet. Generelt
bør kravene for merittering gjøres klarere og mer verifiserbare.

Jørgen Haug, 12. november 2018

FSK

Til
Frank Mortensen/Seksjon for utdanningskvalitet

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Vår referanse:
18/00773-8

Vår dato:
12.11.2018

Høringsuttalelse fra FSK - Pedagogisk merittering ved NHH
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FSK har mottatt rapport med forslag til pedagogisk meritteringsordning ved NHH. Vi registrerer at det
er et ambisiøst opplegg som skisseres, men at omfanget av ordningen er lovpålagt og i
overensstemmelse med revidert forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger.
I det følgende kommenterer vi kronologisk spesifikke punkt og enkelte uklarheter i rapporten:
I rapporten beskrives meritteringsordningene som «formaliserte systemer for å utvikle en kollegial og
profesjonell undervisnings- og lærerkultur og systematisk dokumentere og belønne arbeid med
utvikling av undervisning», som gir «den enkelte ansatte muligheter for uttelling (opprykk,
kvalifisering, lønn) eller tid til å drive utvikling av utdanningsvirksomheten på grunnlag av
dokumenterte resultater på utdanningsområdet» (s. 1). Hvor vil denne tiden tas fra? Er dette tid som
vil komme i tillegg til ordinær arbeidstid i form av kronetillegg (B-tillegg) eller er det tid som skal tas
fra undervisningstid eller forskningstid?
I rapporten fremgår det at pedagogisk basiskompetanse kan oppnås enten gjennom egne program
(minimum 200 timer), relevante kurs og/eller egen praktiske undervisning. Det er her uklart hva
omfanget av de to sistnevnte komponentene vil være. Er det fremdeles snakk om 200 timer?
Setningen «Meritteringsprosessen vil bidra til at man delvis oppfyller kravene til opprykk fra
førsteamanuensis til professor når det gjelder krav til undervisningskompetanse» (s. 2) er uklar.
Hvilke andre krav stilles til undervisningskompetanse ved opprykk til professor?
Det fremgår videre at det legges til grunn at en merittert underviser har en «forskningsbasert
tilnærming til undervisningen» (s. 2). Innebærer dette at man skal forske og publisere innen
pedagogikk eller kun at man er kjent med nyere pedagogisk forskning og appliserer prinsipper derfra
i sin undervisning? Og hvis første tolking skal legges til grunn: er dette forskning som skal produseres
innenfor ordinær forskningstidskvote?
I utkastet til pedagogisk meritteringsordning ved NHH foreslås det videre at instituttene belønnes
med kr. 30 000 pr. meritterte underviser, og at disse pengene skal brukes til videreutvikling av det
pedagogiske tilbudet. I tillegg forplikter instituttet seg til å stimulere til videre FoU-arbeid med
undervisning. Her ville det være fint med en konkretisering eller eksempler.
Det foreslås videre at en merittert underviser blir medlem i det pedagogiske akademiet, som
innebærer «noen ekstra arbeidsoppgaver for å fremme den pedagogiske utviklingen» (s. 3). Hvilke
type oppgaver ser man for seg her og hvilket omfang er det snakk om? Hvis det ikke er snakk om Btilleggsløsningen indikert over, hvilken del av stillingen skal brukes til disse arbeidsoppgavene?
Til sist har vi et par forslag til språklige omformuleringer i avsnittet ‘Forslag til søknadsprosess’:

•

Søkeren skal vise et bevisst forhold til sammenhengen mellom valgt undervisning- og
vurderingsformer og læringsutbytte.: ‘… sammenhengen mellom læringsutbytte og valgte
undervisning- og vurderingsformer.’

•

Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene og til at søker etterspør og reagerer
konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.: ‘… til at vedkommende etterspør og
reagerer konstruktivt på…’
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Med vennlig hilsen

Beate Sandvei
Instituttleder

Maja Dame
Administrasjonssjef

Vedlegg:
Kopi til

RRR

Høringsuttalelse om «Pedagogisk merittering” fra instituttleder og
undervisningsansvarlig Institutt for regnskap, revisjon og rettslære
Høring - Meritteringsordning for undervisere ved NHH

Viser til mail med forespørsel om å avgi høringsuttalelse som refleksjoner og innspill til
arbeidsgruppens forslag til et system for merittering av undervisere ved NHH.

UH-sektoren, herunder NHH, er pålagt å lage en meritteringsordning for undervisere i løpet av to år
(innen medio 2019). Dermed er dette ikke et spørsmål om, men hvordan merittering kan innføres
som gjør at de beste underviserne ved NHH blir trukket frem og belønnet til inspirasjon og læring
også for andre undervisere.
Vi er alle enige i at intensjonene er de beste.
Overordnet er våre refleksjoner og innspill likevel frykten for at de beste (hva nå enn det er, men ikke
i betydningen mest populære) undervisere ikke blir merittert- enten fordi de ikke anser det som noe
å bruke tid på å søke pga. for mye byråkrati/for arbeidskrevende – eller fordi de ikke vil søke fordi det
ikke er prestisjefylt nok - eller fordi kriteriene som er fastsatt gjør at de defacto beste underviserne
ikke tilfredsstiller meritteringskravene.
M.a.o. bør meritteringen ikke bli en tungrodd ‘akademisk øvelse’ i å skrive de rette faglige frasene i
en søknad eller en mappe- men reflektere undervisning som får studentene til å lære gjennom gode
metoder, god struktur, involvering - uavhengig av hva som er ‘den rette lære’ p.t.

Vi oppfatter at meritteringen som foreslås nå er uavhengig av Underdals-utvalgets forslag om to
(likestilte?) karriereveier; èn undervisningskarriere (som også skal forske) og èn
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professor/forskerkarriere (som også skal undervise). Vi er bekymret om en ‘meritterings-karriere’
skal bli oppfattet som noe for dem som ikke lyktes i en forsker-/professor-karriere.

Konkrete innspill/kommentarer:
•

Sett i lys av økte krav til pedagogisk kompetanse/utdanning for å kunne oppnå professor- og
førsteamanuensis tittel er det viktig at vilkårene for å bli merittert drar i samme retning.
Mao. bør en merittert foreleser trolig også tilfredsstille de ny pedagogiske kravene til å
kunne bli professor/førsteamanuensis. Og motsatt; en som har tatt de nødvendige kurs og
har en mappe som kreves for å kunne bli professor/førsteamanuensis bør være på god vei til
også å ha dokumentasjonen som kreves for å kunne søke om merittering. Burde mao.
meritteringsordningen bli vedtatt simultant med de nye kravene til pedagogisk kompetanse,
som en arbeidsgruppe ved NHH snart skal se på, for å sikre at kravene koordineres?

•

Notatet snakker om ‘’forskningsbasert tilnærming til undervisningen’’. Er det ønskelig at våre
ansatte aktivt underveis støtter seg til forskning som foreslår undervisningsmetode X fremfor
metode Y? Dette er jo et meget stort forskningsfelt. Skal kan man kreve at våre beste
forelesere skal endre forelesningen som virker slik at de passer til hvilken forskningsmetode
som er ‘in’ for å bli merittert? Vi er skeptisk til en slik normering. Om det derimot menes at
man skal kunne henvise til elementer i undervisningen som forskning også har påvist gir
effekt, er det noe helt annet og akseptabelt krav.
Videre sier notatet at underviseren ‘’dokumenterer hvilke metoder som gir best læring for
sin studentgruppe’’. Dette er ekstremt vanskelig å dokumentere, iallfall om det skulle holdt
vann som ‘’forskning’’. Pt. har vi studenttilfredshetevalueringer, men det er uklart om de sier
mye om ‘’læring’’, om vi skal tro nyere studier. Videre sier notatet ‘’Gjennom en forskende
innstilling..’’. Her er det kanskje bedre å bruke uttrykket «utforskende», da det vel neppe
menes at man skal forske som sådan på egen undervisning.

•

Belønning er satt til 30 000 per år. Vi er usikker på om dette er tilstrekkelig incentiv i forhold
til arbeidet både med å søke og å delta i fellesaktiviteter.

•

Hvordan skal meritterings-søknader behandles? Er det lagt opp til konfidensiell behandling?
Man risikerer at noen ikke vil søke dersom det er en åpen søknad, der ‘’alle’’ får vite at man
ikke nådde opp?
Videre: Burde komiteen kunne anbefale noen å søke som ikke har søkt/ikke har planer om å
søke, men er gode kandidater (men selvsagt ikke forhåndsgodkjenne)?

•

Sammensetning av komite: Vi er usikre på om det er en god ide at studenter skal være
representert i komiteen. Studenter som ‘kunder’ er selvsagt viktig å lytte til som gruppe. Om
en enkelt-representant bør sitte i en faglig komite er vi derimot mer usikre på. Det er jo f.eks.
ingen studenter i en komite for professorvurdering. Studentevalueringer bør selvsagt
tillegges tung vekt, men der har jo NHH egne systemer, som bør vektlegges ved merittering.

Spesikfikke kommentarer til kriterier:
Kriterier for tildeling av status som merittert underviser (basert på andre institusjoners kriterier)
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‘Fokus på studentenes læring:
•

Søkeren skal kunne vise til gode relasjoner til studentene og til at søker etterspør og reagerer
konstruktivt på tilbakemeldinger fra studentene.’
Hvordan er dette tenkt dokumentert? Synes ikke enkelt.

‘En utforskende tilnærming
•

•

•

Søkeren planlegger, kartlegger, vurderer og modifiserer sin undervisningspraksis med
henblikk på hva og hvordan en best støtter opp under studentenes læring.’
Bør fokus i større grad være på hva og hvorfor underviseren gjør som han/hun faktisk gjørenn hva man planlegger?
‘Søkeren reflekterer over sin egen undervisningsvirksomhet i lys av universitetspedagogisk
teori og fagdidaktisk kunnskap.’
Det legges her opp til at undervisere som skal kunne bli merittert har brukt betydelig tid på å
lese seg opp i forskningsfeltet pedagogikk. Vi er enige at man må ha god kjennskap til
pedagogikk og metoder- men vi bør passe oss for at kun de kan bli meritterte som har dyp
kunnskap om forskningsfeltet.
‘Søkeren driver FoU-basert utdanning, både i form av at det faglige innholdet er forankret i
oppdatert og aktuell forskning i faget, at studentene tar i bruk elementer fra
forskningsprosessen i sitt læringsarbeid, og at søkeren underbygger sin pedagogikk med
henvisning til FoU-resultater.’
Vi er selvsagt enige i at selve det faglige innholdet i undervisningen skal være
forskningsbasert. Men vi synes ordbruken her er noe uheldig: hva menes med FoU-basert
utdanning?? FoU-resultater - sine egne?? Hvilken forskningsprosess? Hvilken FoU bør man
f.eks. presentere i basisk metodekurs som BED1, Finansregnskap I??
Vi foreslår en omskrivning av dette punktet.

‘En kollegial holdning og praksis
•
•

Søkeren deler erfaringer med andre og samhandler konstruktivt med studenter og kollegaer
for å utvikle undervisningen og undervisningskvaliteten.
Søkeren samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i
diskusjoner, på konferanser og gjennom publikasjoner.’
Sier ikke disse to punktene mye av det samme, og kanskje kan slås sammen?
Vi er skeptiske til om man skal kreve (dvs. liste) ‘publikasjoner’ som et av flere krav. Vi ønsker
vel at meritterte undervisere primært skal forske og publisere i sine forskningsområder. Skal
man få publisert noe om pedagogiske metoder i anerkjente tidsskrifter, krever dette
betydelig innsats og tid på et annet forskningsområde- noe som trolig ikke er i forskerens
eller NHH sin interesse.

Dette er noen innspill og refleksjoner fra oss.
Bergen 12. november 2018.
Finn Kinserdal

Lars Ivar Oppdal Berge

Instituttleder IRRR

Undervisningsansvarlig IRRR
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FOR

HØRINGSUTTALELSE FRA INSTITUTT FOR FORETAKSØKONOMI OM PEDAGOGISK
MERITTERING VED NHH
TIL: FRANK MORTENSEN
FRA: INSTITUTT FOR FORETAKSØKONOMI
DATO: 08.11.2018
HØRINGSUTTALELSE FRA FOR
Institutt for foretaksøkonomi støtter hovedtrekkene i rapport fra arbeidsgruppe. Dette er noe vi på
NHH må innføre.
Med hensyn til kriterier for tildeling av status, er vi enige i at søkeren må kunne vise til gode
relasjoner til studentene. Dette må bety at søkere som er gode til å forske på undervisningsvirksomhet ikke kan oppnå merittering, hvis studentene ikke er enige i at formidlingen er god. Dette
betyr ikke at god evaluering i seg selv er nok, eller at man må ligge på topp ift. evaluering, men at
man også må kunne vise til solide evalueringer fra studentene.
Når det gjelder et foreslått kollegium av meritterte undervisere, er instituttet opptatt av at dette ikke
må oppfattes å være så arbeidskrevende at travle ansatte ikke ønsker å delta. Sånn sett er vi
skeptiske til formuleringen om at kollegiet skal «fungere som støttefunksjon for Teaching and
Learning Lab». Hvis kollegiet får for mange plikter ift. å bidra til planarbeid o.l., vil det ikke være
attraktivt å være medlem. Det er fornuftig at de meritterte kan brukes som ressurspersoner, men
ikke som en støttefunksjon, og omfanget må ikke være for omfattende.
Med hensyn til økonomisk kompensasjon, er det litt ulike oppfatninger om det i miljøet. Noen vil kun
ha en ordning med en større engangssum i det man blir merittert, for å gjøre det mer
sammenlignbart med premiering av forskning. Mens andre ser en årlig sum som naturlig for å bidra i
et kollegium, men da gjerne i kombinasjon med en større sum i det meritteringen oppnås. Slik
forslaget ligger nå, vil det neppe være den økonomiske belønningen som tiltrekker seg søkere.
Belønningen er for lav til det, i forhold til hva gode formidlere kan tjene på å påta seg ekstra
undervisning og annet arbeid. Da må man nok heller satse på press fra instituttet som arbeidsgiver
(som også kan lokke med at merittering får utslag i lønnsforhandlinger senere).
Til slutt en kommentar om hvor trangt nåløyet bør være. Hvis kun 25 prosent av søkerne oppnår
merittering (som på UiB), kan ordningen miste sin attraktivitet, gitt at den økonomiske belønningen
ikke er større. Hvis instituttene deltar i prosessen for å stimulere søkere, kan mange flere enn 25
prosent av søkerne oppnå statusen, uten at kvaliteten blir lav, jf. at det i praksis da er en viss
sortering av søkerne på forhånd, ved at de blir oppmuntret til å søke.
Totalt sett må det jobbes med å få ordningen til å fremstå som attraktiv. Kombinasjonen av at den
økonomiske belønningen er beskjeden, at sjansen til å bli merittert er liten for de som søker og at
man kan forvente mye fremtidig arbeid hvis man blir merittert, vil ikke bidra til å tiltrekke seg søkere.
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SAM
Høringssvar: Pedagogisk merittering ved NHH
I løpet av første halvår 2019 skal alle norske universiteter og høyskoler ha innført et system for
pedagogisk merittering. Institutt for samfunnsøkonomi støtter i hovedsak planene som presenteres i
høringen, herunder fokuset på at merittordningen skal være attraktiv for faglig ansatte som befinner
seg på et relativt tidlig trinn av karrieren.
Det virker betryggende at NHHs planer bygger på allerede eksisterende systemer i Norge og Norden
forøvrig, dog tilpasset NHHs egenart, og at meritteringsordningen i første omgang innføres som et
femårig pilotprosjekt. Instituttet er imidlertid kritiske til at de som tas inn i meritteringsordningen
kun får et kronetillegg på 35 000 per år mens de er deltagere i det pedagogiske akademiet (3-5 år).
Ikke minst for deltagere som sikter mot professoropprykk, vil alternativkostnaden forbundet med
ekstraaktivitetene ved akademiet være høye. Dette tilsier at NHH bør vurdere permanent
lønnssopprykk i stedet for kronetillegg, og med en tilstrekkelig høy nåverdi.
Vennlig hilsen
På vegne av Institutt for samfunnsøkonomi
Hans Jarle Kind
Professor

SOL
Her er en kort oversikt over tilbakemeldinger fra SOL:
•
•
•

•

SOL er positiv til den foreslåtte meritteringsordningen og støtter hovedtrekkene i forslaget
Det foreslås et engangstilskudd på kr. 30.000 til instituttene når en ansatt blir merittert. Hva
innebærer dette av forpliktelser for instituttene?
Det foreslås opprettet et pedagogisk akademi der meritterte forelesere deltar i et begrenset
antall år etter merittering. Deltakelse i akademiet medfører ekstra arbeidsoppgaver, men det
er uklart hvor omfattende merarbeid det er snakk om. Det må klargjøres hva det innebærer å
delta i akademiet: hvilke arbeidsoppgaver det er snakk om og i hvor stort omfang. Om
arbeidsomfanget er for stort kan dette skremme forelesere fra å søke merittering og dermed
virke mot sin hensikt.
Det foreslås et midlertidig lønnsopprykk for meritterte forelesere. Lønnsopprykket skal gjelde
så lenge man er deltaker i akademiet. Hvorfor gjørs ikke lønnsopprykket permanent slik det
gjøres ved lønnsopprykk på grunnlag av publisering? Et midlertidig lønnsopprykk signaliserer
at undervisning er mindre viktig enn forskning.

mvh
Trond Vegard Johannessen
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Programleder (Ba) Linda Orvedal
Hei Frank.
Jeg har sett litt på meritteringsordningen, og kunne sikkert hatt mange kommentarer. Men ser at jeg
ikke har så mye tid til grundige kommentarer.
Imidlertid har jeg en kommentar som jeg ikke klarer å holde tilbake. I meritteringsordningen er det
foreslått et midlertidig lønnstillegg til meriterte undervisere. Hvis vi ønsker at forskerne skal
prioritere undervisning, må det gis like gode insentiver som det å prioritere å bruke tiden til
forskning: Hvis man lykkes med forskningen, gir det uttelling i form at økt lønn – og det er en varig
lønnsøkning. Så skal vi få forskerne til å prioritere undervisning, må de som lykkes med det, også få
varig lønnsøkning!
Bare hvis det er slik at det å være en meritert underviser medfører en ekstra forpliktelse – og denne
forpliktelsen er av midlertidig karakter – kan man forsvare et midlertidig lønnstillegg. Men i så fall må
denne personen bli prioritert og honorert for sin undervisning i form av varige lønnstrinn i de
ordinære lønnsforhandlingene!

Mvh. Linda O.

Forskerforbundet
HØRINGSUTTALELSE FRA FORSKERFORBUNDET v/NHH
Forskerforbundet ved NHH takker for anledningen til å komme med innspill til det foreslåtte
meritteringsdokumentet.
På generelt grunnlag ønsker vi at denne type dokumenter blir tatt opp i SU før de blir distribuert til
de forskjellige avdelingene/instituttene. Dette ville gjøre det mulig å komme med innspill i forkant,
for eksempel i forhold til å bedre argumentere for tiltak som en vet våre medlemmer kan ha ulikt syn
på.
Forskerforbundet har fått litt forskjellige tilbakemeldinger på høringsforslaget.
Med hensyn til økonomisk kompensasjon har vi mottatt ulike tilbakemeldinger. Det spørres om
hvorfor instituttene skal få et kronetillegg for en meritert foreleser når dette ikke blir gjort i forhold
til ansatte som får publikasjonsbonus. Dette blir oppfattet som en vridning vekk fra fokus på
forskning.
Noen reagerer negativt på ordningen med årlige tillegg. Hvorfor skal en meritert foreleser få et fast
tillegg når dette ikke gis til meriterte forskere (som publiserer i toppjournaler? veileder phd
kandidater? bygger miljø og kompetanse?). Tilbakemeldingen er at årlige tillegg sender helt feil signal
og kan skape splittelse. Et system hvor en kun får en større engangssum i det man blir merittert blir
foreslått, dette for å gjøre ordningen mer sammenlignbar med premiering av forskning.
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Andre igjen synes at belønningen og de faste tilleggene er for små i forhold til det ansvaret og den
arbeidsmengden som følger meritteringen.
Det er også kommet tilbakemeldinger om at det foreslåtte kollegium av meritterte undervisere er for
arbeidskrevende (for mange plikter), og at det dermed blir mindre attraktiv å være medlem. En
tilbakemelding er at det synes fornuftig at de meritterte kan brukes som ressurspersoner, men ikke
som en støttefunksjon.
Disse noe sprikende synspunktene viser betydningen av å presisere klart hva som forventes av
innsats fra meriterte forelesere og institutter. Det er viktig at innsats og belønning kalibreres.
I tillegg til meritteringsløpet/prosessen som er foreslått i høringsbrevet er det noen som foreslår at
en også bør kunne kvalifisere seg til en merittering gjennom flere år med ekstraordinær
undervisningsinnsats. Det er noen som har unormalt stor undervisningsbyrde med mange kurs, stort
antall kursdeltakere og samtidig veileder mange studenter. Disse bør også belønnes for sin innsats.
Forskerforbundet spør seg om kriteriene og ordningen med et «kollegium» er tilpasset forholdene på
NHH. En må sikre seg at en slik meritteringsordning er attraktiv for våre beste forelesere og samtidig
legitim i den øvrige stab. Det bør konkretiseres på hvilken måte et slikt «kollegium» vil/kan være et
positivt tiltak for å bedre undervisningskvaliteten på skolen. Hvis ikke kan tiltaket bli oppfattet som
en ekstra tidstyv som trekker oppmerksomheten vekk fra planlegging av egen undervisning og
forskning. På hvilken måte og i hvilket omfang er for eksempel Arild Raaheim brukt av foreleserne på
skolen?
For Forskerforbundet er den videre prosess frem mot det endelige meritteringssystemet viktig. Det
er viktig at argumentene for og mot de forskjellige elementene i det foreslåtte systemet blir bedre
underbygget slik at de ansatte får en bedre forståelse for valgene som blir tatt. Forskerforbundet
mener i den sammenheng at det er viktig at forslaget til nytt meritteringssystem sammen med de
forskjellige høringsuttalelsene kommer innom SU før detaljene i systemet blir endelig fastlagt. For å
få et best mulig og forhåpentligvis omforent meritteringssystem er det viktig at de forskjellige
argumentene for og imot tas hensyn til og svares ut før en endelig beslutning blir tatt.
Forskerforbundet støtter også opp om at betegnelsen «meritert foreleser» er varig. Den bør kunne
benyttes både av de som til enhver tid er medlem av «kollegiet» og de som tidligere har vært
medlem.

PARAT
Hei,
Parat synes notatet ser fornuftig ut og har ingen ytterligere kommentarer.

Vennlig hilsen
Lone Haugsvær

Parat
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NHHS
Høringssvar for pedagogisk merittering ved NHH
Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning ble behandlet av Stortinget i
juni 2017. Det betyr at alle norske universiteter og høgskoler skal innføre et system for pedagogisk
merittering i løpet av to år (medio 2019). Tanken er at meritteringsordningen skal kunne identifisere
og belønne de beste underviserne, men også være et element i og tilpasses NHHs framtidige politikk
for ansettelser og opprykk.
Stortingsmeldingen ble sett på som en seier for studentene. Undervisning og forskning blir ofte sett
på som to motpoler, hvor den enkelte faglige ansatt velger hvilken man vil nærme seg mest. Da det
finnes flere insentivordninger for forskning enn det gjør for undervisning kan det tenkes at
avgjørelsen blir enklere å ta enn hva som er hensiktsmessig for en utdanningsinstitusjon. Denne
meritteringsordningen vil, gitt riktig utforming, kunne endre på den feilinsentiveringen som per dags
dato ligger i systemet, og dermed i høyere grad likestille disse. Dette er en endring vi som studenter i
aller høyeste grad vil ønske velkommen.
Vi vil videre kommentere følgende punkter i detalj, da det er disse vi anser som viktigst i
meritteringsordningen: • Overordnet • Tildelingens varighet, omfang og insentiver • Pedagogisk
akademi • Søknadsprosess
Overordnet
Ordningen bygger på Scholarship of teaching and learning- tilnærmelsen, hvilket virker
hensiktsmessig fra et studentperspektiv. Tilnærmelsen setter studentene i sentrum, og det er særlig
positivt at den legger opp til en kontinuerlig forbedring av kurset gjennom forskning på eget
undervisningsopplegg. Denne holdningen til endring og evnen til å lære mener vi er essensielt for god
undervisning.
Stortingsmeldingen bringer også med seg et styrket krav til pedagogisk basiskompetanse. Det er
viktig at disse kravene overholdes, og at kurstilbudet NHH tilbyr legger til rette for de
undervisningssituasjonene strategier og handlingsplaner legger opp til kan gjennomføres på en god
måte. Det anses som naturlig å trekke inn SoTL som en del av denne basiskompetansen, da det er
denne tilnærmelsen meritteringsordningen setter høyest. Studentene stiller seg positive til det økte
pedagogiske fokuset en slik økning av basiskravet vil kunne resultere i.
Å være en dyktig foreleser, er ikke nødvendigvis en ferdighet man har gjennom hele sin karriere.
Ulike kurs og undervisningsmetoder kan gi ulikt grunnlag for undervisning, slik at en foreleser som
oppleves som fremragende i et kurs, ikke nødvendigvis fremstår slik i et annet. Vi er derfor opptatt av
det legges til rette for løsninger som gjør at meritterte forelesere følges opp, og at ordningen som
helhet kvalitetssikres. Dette for å sikre at dyktige forelesere utvikles videre, for å sikre at ordningen
holder et høyt nivå.
Tildelingens varighet, omfang og insentiver
Vi stiller oss positive til at forelesere som meritteres får dette synliggjort gjennom sin stillingstittel, og
mener at tittelen “Merittert underviser” er god. Videre har vi gjort oss noen tanker om tildelingens
varighet, omfang og insentiver.

11

7/19 Forslag til system for pedagogisk merittering ved NHH - 18/00773-17 Forslag til system for pedagogisk merittering ved NHH : Vedlegg: Innspill fra organisasjonen om meritteringsordning på NHH 250119

Selve hensikten med ordningen er å anerkjenne og belønne ansatte med særlig høy kompetanse og
engasjement for undervisningsoppgaven, inspirere dem til ytterligere innsats, legge til rette for et økt
fokus på undervisningsoppgaven samt bidra til utviklingen av fagmiljøene de meritterte underviserne
arbeider i. Dette er en viktig, men samtidig en omfattende oppgave. Det er med dette nødvendig
med sterke insentiver for å sende et tydelig signal til fagstaben om viktigheten av
undervisningsoppgaven. For å oppnå dette er det nødvendig med en sterkere insentivering enn hva
som foreligger i forslaget.
Generelt mener vi at insentiver tilknyttet en pedagogisk meritteringsordning må være like
insentivene i knyttet til forskningsarbeid. Dette for å sikre at de to meritteringsordningene har så like
vilkår som mulig, slik at man gjennom ordningene får likestilt undervisning med forskning. Slik vi ser
det gir ikke forslaget som ligger til grunn en slik likhet mellom insentivene for de ulike ordningene. Vi
mener en ordning, lik de ved UiT, UiB og NTNU, hvor man øker et gitt antall lønnstrinn, og fagmiljøet
omkring får en enkelttildeling er god. Her mener vi at lønnsopprykket skal være permanent, og ikke
betinget av en ekstra arbeidsinnsats.
Pedagogisk akademi
Slik vi leser forslaget som ligger til grunn vil et pedagogisk akademi være et tiltak meritterte
forelesere må ta del i, i tillegg til det arbeidet de allerede gjør i dag. Det kan være et godt tiltak med
svært gode effekter på tvers av fagområder, men vi mener også at det må ligge klare føringer og
retningslinjer for hva som forventes av arbeid og innsats i det pedagogiske akademiet. Samtidig må
det også være slik at foreleserne opplever akademiet som noe nyttig de får ta del i som meritterte
undervisere, og at det ikke oppleves som en unødvendig arbeidsbelastning. Det er svært uheldig
dersom den enkelte kandidat unnlater å søke meritteringsordingen i fare for å øke den totale
arbeidsbelastningen. Vi mener det heller burde legges opp til å dyrke frem en indre motivasjon til å
sitte i et slikt akademi, og at den enkelte ikke skal være pliktig til å delta. Det er et uheldig signal å
sende at de meritterte underviserne må jobbe for godene meritteringen fører til, mens dette ikke
kreves av sine kollegaer som er meritterte forskere. Dette er et steg i feil retning hva gjelder
likestilling mellom de to arbeidsoppgavene.
Søknadsprosessen
Søknadsprosessen som presenteres i forslaget opplever vi som omfattende, men hensiktsmessig. Vi
ser at en slik søknadsprosess vil gi et godt grunnlag for å plukke ut verdige kandidater til tittelen
merittert underviser, men at den også vil kunne bidra med god læring til alle kandidater som velger å
søke om tittelen. Vi er selvsagt svært positive til at det foreslås en studentrepresentant med i
bedømmelseskomiteen, og ser frem til å ta del i det viktige arbeidet.
Til slutt
Vi stiller oss veldig positive til pedagogisk merittering ved NHH, og at man kommer raskt i gang med
denne. Det er imidlertid særs viktig at tildelingens omfang endres, slik at meritteringen resulterer i et
permanent lønnsopprykk fremfor en fast sum den enkelte må ta på seg en ekstra arbeidsbelastning
for å gjøre seg fortjent til. Hva gjelder overordnede momenter, tittel og søknadsprosess stiller
studentene seg positive til samtlige momenter ved disse, og ser frem til å ta del i det videre arbeidet.
Med vennlig hilsen,
Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Ingelin Uthaug, på vegne av Norges Handelshøyskoles
Studentforening (NHHS)
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STA

Til
Frank Mortensen/Seksjon for utdanningskvalitet

Studieadministrativ avdeling
Vår referanse:
18/00773-10

Vår dato:
14.11.2018

Høringssvar fra STA: Pedagogisk merittering ved NHH
Vi viser til høring av 08. oktober og oversender herved Studieadministrativ avdelings høringssvar.
Studieadministrativ avdeling stiller seg bak arbeidsgruppens forslag, men har innsigelser når det
kommer til den foreslåtte belønningen av den individuelle foreleser og av instituttene.
Midlertidig belønning
Forslaget om pedagogisk merittering i Stortingsmelding 16 er delvis knyttet til et ønske om å gjøre
god undervisning meritterende på samme måte som forskning. Ved å gjøre belønning for pedagogisk
kvalitet midlertidig, mens merittering på grunnlag av forskning medfører varig høyere lønn
viderefører man en ulikhet mellom forskning og undervisning vi tror det vil være lurt å redusere.
Belønning til instituttene
Vi stiller også spørsmål ved effekten av å tildele instituttene midler for bruk til pedagogisk
videreutvikling. NHH har over mange år, tidligere under pedagogikkutvalget og nå under
Utdanningsutvalget og Teaching and Learning Lab betydelige ubrukte midler til pedagogisk utvikling
instituttene kan be om hvert år. Vi har ikke inntrykk av at manglende økonomiske midler er en faktor
i manglende satsning på pedagogikk. Vi er derfor skeptisk til at en slik tildeling vil ha noen effekt.
Internasjonalisering

Internasjonalisering er et virkemiddel for å øke kvaliteten på utdanningen. Det kan også
brukes som et pedagogisk verktøy. I følge NHHs strategi skal internasjonalisering
gjennomsyre alt vi jobber med på høyskolen, og det ville være bra om den pedagogiske
meritteringsordningen gjenspeiler dette. Det finnes i dag få insentiver for fagstab for å bidra
til internasjonalisering av studiene. Gjennom meritteringsordningen kan NHH gi et tydelig
signal om at internasjonaliseringstiltak er verdsatt og forventet. Det ville derfor være bra om
kriterier for internasjonalisering kan innarbeides i kriteriene som noe som teller positivt i
behandling av søknadene selv om det ikke vil være et krav i seg selv for merittering.
Med vennlig hilsen
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Linda Nøstbakken
Prorektor for utdanning

Kjetil Larssen
Seksjonsleder

Kopi til
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ENDRINGAR I STYRET
Saksbehandler Sigbjørn Råsberg
Arkivreferanse 19/00091-1

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Utvalgsnr
8/19

Forslag til vedtak:
1. Styret tek endringa av styrerepresentant for teknisk/administrativt tilsette til vitande.
2. Styret opnar ikkje for supplering av ny andre vara for Hallvard Lyssand.
Bakgrunn:
Marita Kristiansen, styremedlem for teknisk/administrativt tilsette, har sagt opp stillinga si
med verknad frå 16. mars 2019. Kristiansen trer frå dette tidspunktet ut frå styret og ho har
slik sitt siste møte 7. mars 2019, jf. valreglementet § 27.
Styrerepresentanten for teknisk/administrativt tilsette er valt for fire år og personleg fyrste
vara for Kristiansen, Hallvard Lyssand, trer då inn som fast representant med Gro Tufte som
einaste vara.
Valreglementet § 21 andre ledd slår fast at «Det skal velges ett medlem og to varamedlemmer
i nummerert rekkefølge. Ved valg av varamedlemmer skal begge kjønn være representert».
Administrasjonen ved NHH tolkar dette som eit krav som gjeld ved val og at det ikkje er
naudsynt med suppleringsval som følgje av endringar som skjer ila. styreperioden.
Føremålet med to varamedlemmar er å sikra representasjon i tilfelle fråfall, og som i dette
tilfellet at styremedlem seier opp stillinga si. Administrasjonen finn det i utgangspunktet
forsvarleg med éin personleg vara og innstiller på at det ikkje skal gjennomførast
suppleringsval.
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EVENTUELT - MØTE 1/19
Saksbehandler Ellinor Ryssevik
Arkivreferanse 17/02274-22

Utvalg
Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
07.02.2019

Forslag til vedtak:
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet.
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Orienteringssak 1/19 - NHH styremøte 07.02.19

Til
Styret ved NHH

Rektor
Vår referanse:
17/01458-6

Vår dato:
19.12.18

Endret sammensetning av LMU fra 01.01.19
LMU er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler, § 4 – 3. Læringsmiljø. Utvalget er direkte
underlagt styret som har overordnet ansvar for studentenes læringsmiljø, skal rapportere direkte til
styret og hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. I styresak 34/17, 08.06.17
fikk rektor fullmakt til å bestemme sammensetning av LMU. Endret sammensetning av LMU ble gjort
gjeldende fra 01.09.17, jfr. Orienteringssak 2/17 til styrets møte 14.09.17.
Det gjøres nå en justering av LMU sin sammensetning ved at prorektor for utdanning går inn i LMU
istedenfor prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid.
Læringsmiljøutvalgets sammensetning fra 1. januar 2019 blir dermed:
- Prorektor for utdanning
- Programleder bachelor i økonomi og administrasjon
- To representanter fra Studieadministrativ avdeling
- Fire studentrepresentanter
Sammen (tidligere SiB) og studentombudet har observatørstatus.

Med vennlig hilsen
Øystein Thøgersen
Rektor

Kopi:
-
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LMU
Prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid
Prorektor for utdanning
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Dette dokumentet er unntatt offentlighet.
Tittel: Vedlegg til lederlønnskontrakten - Stillings- og resultatkrav rektor 2018-2019 utarbeidet etter styremøtet
12.12.18
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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Meldingssak 3/19 - NHH styremøte 07.02.19

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Postboks 6768 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

16/3902-62

14. desember 2018

Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler
med virkning fra 1. januar 2019
Det vises til brev av 27. desember 2017 angående styrehonorarene ved de statlige
universitetene og høyskolene.
Departementet har nå foretatt en regulering av honorarsatsene, som vil være
gjeldende fra 1. januar 2019. De nye satsene er som følgende:

Styreverv

Eksterne styreledere
Ekstern styreleder
NTNU
Øvrige
styremedlemmer
Varamedlemmer til
styret

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Grunngodtgjørelse
pr. år
kr.115.700
kr.157.900

Honorar pr. styremøte der man deltar
Styremøter inntil
Heldagsstyremøter
4 timer
kr.10.500
kr.15.800
kr.10.500
kr.15.800

kr. 63.100

kr.7.400

kr.10.500

0

kr.7.400

kr.10.500

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling

Saksbehandler
Gunnar Havnerås
22 24 75 32
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Møtehonorar for det enkelte styremøte utbetales til styremedlemmer som har vært til
stede på styremøtet.
Det presiseres at det ikke gis egen godtgjørelse for møter avholdt på ekstraordinært
vis, for eksempel telefon-/ video- eller skriftlig møte. Deltagelse i og forberedelse til
slike møter forutsettes dekket av grunngodtgjørelsen. Det samme gjelder deltagelse
på andre arrangementer og møter i egenskap av å være styremedlem.
For øvrig viser vi til departementets brev av 8. desember 2016.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Gunnar Havnerås
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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