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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3/18, INNKALLING OG 
SAKSLISTE TIL MØTE 4/19 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 

Arkivreferanse 17/02276-29 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 24/19 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 3/19 godkjennes, innkalling og saksliste til møte 4/19 godkjennes. 

Bakgrunn: 

Vedlagt protokoll fra møte 3/19 til endelig godkjenning. 
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Denne filen er unntatt offentlighet.
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 Paragraf: Offl § 5



25/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/19 - 17/02293-26 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/19 : Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 4/19

1 

REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 4/19 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 

Arkivreferanse 17/02293-26 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 25/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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SPRÅKPOLITISKE RETNINGSLINJER NHH 

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 18/02546-21 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 26/19 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar de foreslåtte språkpolitiske retningslinjene for NHH. 

Bakgrunn: 

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

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

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

det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner. Dagens 

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

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

retningslinjer fortsatt er hensiktsmessige.  

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

rektoratet og eksternt rekrutterte i fagstaben, inkludert en stor andel med internasjonal 

bakgrunn. Oppsummering fra disse møtene har blitt tilsendt arbeidsgruppen som arbeidet med

forslag til nye retningslinjer. Det ble i tillegg avholdt et nytt møte med de eksternt rekrutterte 

under høringsrunden.  

Arbeidsgruppen ferdigstilte sin rapport den 31.12.2018, og den 25.01.2019 ble forslag til nye 

retningslinjer sendt på høring med frist 27.02.2019. Arbeidsgruppens rapport ble også 

diskutert i de ulike ledergruppene på NHH. I styremøtet den 04.04.2019 ble både 

arbeidsgruppens rapport og innspillene fra høringsrunden presentert for styret, jfr. styresak 

19/19.  

På bakgrunn av de innkomne høringssvarene og diskusjonen i styret, gjorde rektoratet enkelte 

justeringer i de foreslåtte språkpolitiske retningslinjene. Disse endringene ble diskutert i 

utvidet lederforum (ULF) den 13.05.2019. Endelig forslag til nye språkpolitiske retningslinjer 

legges nå frem for styret til vedtak. I det følgende presenteres en redegjørelse for endringene 

som er foretatt. Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer følger med som vedlegg (vedlegg

1). Endringene i forhold til arbeidsgruppens opprinnelige forslag er tydelig merket med 

«sporendringer». 
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Redegjørelse for endringer 

Det foreslås å endre ordlyd under punkt 5, fra at ansatte skal beherske norsk til at de forventes 

å beherske norsk. Samtidig foreslås det at nyansatte som ikke behersker norsk eller et annet 

skandinavisk språk ved ansettelse, skal gjennomføre et godkjent norskkurs. Innspillene etter 

høringsrunden viste at de fleste mener at et absolutt krav om å beherske norsk kan virke 

demotiverende, og at det er større oppslutning om incentiv og oppfordringer som virkemiddel. 

Mange tok likevel til orde for at ansatte bør lære seg norsk for å bli godt integrerte i miljøet. 

Derfor foreslås det at nyansatte som ikke allerede behersker norsk på nivå B1 ved ansettelse, 

skal gjennomføre et norskkurs av god kvalitet. På den måten sikrer en at de som trenger det, 

gjennomfører et norskkurs, men uten å måtte bevise at en har nådd mellomnivå B1 innen tre 

år. Samtidig vil dette også stille krav til NHH, og det er derfor lagt til en setning om at fast 

ansatte som ikke kan norsk, skal få tilbud om å gjennomføre norskkurs av god kvalitet. 

Under punkt 8 foreslås det en mindre presisering av at pensumlitteratur skal være på norsk

dersom det finnes like gode norske som engelske lærebøker. Bakgrunnen for endringen er å 

tydeliggjøre viktigheten av faglig kvalitet. I tillegg er det lagt til et punkt om at undervisning i 

valgfrie kurs som hovedregel skal være på engelsk. I dag har utvekslingsstudenter på bachelor 

få engelske kurs å velge mellom, og flere må derfor ta kurs på masternivå. Det er derfor 

ønskelig med en økning i antall engelske kurs på bachelornivå. Dette vil også kunne øke de 

norske bachelorstudentenes engelskkompetanse. Med formuleringen om at kursene som 

hovedregel skal være på engelsk, ivaretas muligheten for fortsatt å ha valgfrie kurs på norsk

dersom faglige eller pedagogiske grunner tilsier det.  

Under punkt nummer 9 foreslås det å velge formulering 9a som sier at norsk og engelsk begge 

er viktige språk i undervisningen på NHHs masterstudier. NHH har et lovpålagt ansvar for å 

ivareta norsk fagspråk innen de økonomisk-administrative fagområdene. For å kunne følge 

opp dette ansvaret er det av sentral betydning at også norsk er et viktig språk i 

undervisningen, og det er en reell fare for at NHH ikke klarer å ivareta dette ansvaret dersom 

hovedspråket er engelsk. 

Samtidig foreslås det en endring av punkt 9 slik at dette omtaler begge NHHs fulltids 

masterprogrammer. Som følge av dette strykes punkt 10. Det vil gi masterstudiet i MRR 

friheten til å bruke norsk der dette er hensiktsmessig, men med muligheter for tilpasninger. 

MRR er designet for å tilfredsstille utdanningskrav for tittelen statsautorisert revisor, og da 

har det vært hensiktsmessig å ha norsk som hovedspråk. Det er likevel naturlig at 

hovedprinsippet for språk på MRR følger NHHs språkpolitikk, men med mulighet for 

tilpasninger der det er hensiktsmessig med tanke på utdanningskrav og øvrige hensyn. 

I tillegg foreslås det en endring i andre underpunkt som sier at det skal foretas løpende 

vurdering av hva som er akseptable nivå for omfanget av kurs på hvert språk, samt at det skal 

føres kontroll med utviklingen og settes inn tiltak ved behov. Det foreslås å utvikle interne 

rutiner for hvordan vi best kan følge med på dette.  
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Under punkt 19 er det foreslått en mindre endring. Fra å si at NHHs samfunnsansvar 

innebærer at hovedtyngden av formidlingen er rettet mot et norskspråklig publikum, endres 

dette til en betydelig del. 

Det foreslås å stryke underpunktet i punkt 23 som sier at underliggende organisatoriske 

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

kan fritt velge å bruke engelsk som språk internt, men en kan ikke kreve å motta materiale fra 

andre enheter på engelsk. Hvis det åpnes for å kunne ha engelsk som administrasjonsspråk, vil 

dette kreve økt ressursbruk i andre enheter, og det vil vanskeliggjøre bruken av norsk som 

administrasjonsspråk i organisasjonen generelt. 

Under punkt 25 foreslås det en endring som sier at en kan benytte britisk eller amerikansk

engelsk. Det viktigste er å være konsekvent i de enkelte dokumenter og sammenhenger, ikke 

at NHH benytter samme form for engelsk i all ekstern skriftlig dokumentasjon. 

Videre kan det utarbeides utfyllende retningslinjer som et tillegg til de språkpolitiske 

retningslinjene, dersom det blir behov for å klargjøre oppfølgingen av retningslinjene og

veiing av ulike hensyn. 
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Forslag til nye språkpolitiske retningslinjer 

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

(Strategi 2018-2021) 

Generelt 

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

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

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

4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er hensiktsmessig.

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

- Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk
ved ansettelse, forventes å beherske norsk skal beherske norsk
tilsvarende norsk språkprøve på mellomnivå B1 innen tre år. etter
fast ansettelse. Videre skal de om nødvendig gjennomføre godkjent
norskkurs. Fast ansatte som ikke kan norsk, skal få tilbud om å
gjennomføre norskkurs av god kvalitet.

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

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

Utdanning

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

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

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

– Undervisningen i valgfrie kurs skal som hovedregel være på engelsk.

9a.  Norsk og engelsk er begge viktige språk i undervisningen i NHHs
masterstudierum i økonomi og administrasjon. 

– Alle profiler i NHHsS masterstudium i økonomi og administrasjon skal kunne
tas på engelsk.

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



26/19 Språkpolitiske retningslinjer NHH - 18/02546-21 Språkpolitiske retningslinjer NHH : Språkpolitiske retningslinjer med endringer

kurstilbudet skal stå for mindre enn 1/3 av studiepoengproduksjonen. Det skal
foretas en løpende vurdering av hva som er akseptablelt nivå for kurstilbudet 
på hvert språk, samt at det skal føres kontroll med utviklingen og settes inn 
tiltak ved behov.

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

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

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

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

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

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

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

– Studentene kan velge om de vil besvare eksamensoppgaver på et
skandinavisk språk eller på engelsk dersom ikke annet fremgår av
kursbeskrivelsen. 

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

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

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

Forskning og formidling 

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

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

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

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

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

21. Et populærvitenskapelig sammendrag av alle ph.d.-avhandlinger skal publiseres både
på norsk og engelsk.

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

23.  Norsk er administrasjonsspråket ved NHH.

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

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

25. I ekstern skriftlig kommunikasjon og offisielle dokumenter på engelsk skal NHH
benytte britisk eller amerikansk engelsk.

Implementering og forvaltning

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

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

– Utforming av handlingsplaner og rapportering om utvikling er del av
dette ansvaret.
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LANGTIDSBUDSJETT 2020-2023 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 19/01044-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 27/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2020-2023 til etterretning og legger til grunn at 

kommentarene som kom frem i møtet ivaretas i det videre budsjettarbeidet. 

Bakgrunn: 

Målsetningen med fireårige langtidsbudsjetter er dels å bidra til at høyskolens aktiviteter 

innrettes slik at den langsiktige kontantstrømmen er bærekraftig, og dels å sikre en kobling

mellom budsjett- og strategiarbeidet. Arbeidet med langtidsbudsjettet skaper derfor 

forutsigbarhet, og danner grunnlag for langsiktige vurderinger og prioriteringer. Styrets 

endelige prioriteringer fastsettes gjennom behandling av de årlige budsjettene.  

Forrige gang styret behandlet langtidsbudsjettet, var i juni 2018 for perioden 2019-2022. Et

hovedformål med den budsjettversjonen var å få utledet om høyskolen ville ha finansiell 

bæreevne til å inngå avtale med Statsbygg om rehabilitering og overdragelse av gammel 

bygningsmasse. Kontantstrømmen som ble utledet i det langtidsbudsjettet, ble deretter 

oppdatert både i forbindelse med behandling av budsjettet for 2019 og årsregnskapet for 2018. 

Tidligere versjoner av langtidsbudsjettet er nå blitt oppdatert med realiserte produksjonstall 

for 2018 og måltall for fremtidig produksjon slik de er presentert i årsrapporten for 2018-

2019. Denne versjonen har fått benevnelsen «LTB 2020-2023 basis». I tillegg er det gjort en 

analyse av hvordan størrelsen på et utvalg av parametere vil påvirke fremtidig kontantstrøm. 

Dette presenteres i form av ulike budsjett-scenarier. 

Formålet med både langtidsbudsjett og årsbudsjett er å belyse og utrede høyskolens 

finansielle handlingsrom for å sikre et tilstrekkelig handlingsrom til å kunne gjennomføre 

vedtatt strategi.  
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1. Strategiarbeidet

I strategien for perioden 2018-2021 er det et mål at NHH skal ta en frontposisjon i utviklingen 

av nødvendig kunnskap og kompetanse i møtet med megatrender som rask teknologisk

utvikling, globalisering og bærekraft. Dette vil kreve satsinger innenfor flere områder, og

NHH skal: 

• Kontinuerlig fornye oss faglig og sikre et relevant studietilbud

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

studenter, som skaper engasjement og gir maksimal læring

• Produsere mer forskning på toppnivå

• Sette avtrykk i samfunnet og revitalisere alumniarbeidet

• Satse bredt og systematisk på digitalisering som strategisk virkemiddel

De strategiske prioriteringene kan og bør følges opp på flere måter. Dels bør arbeidsinnsats 

re-allokeres på både administrativ og faglig side, og interne insentivstrukturer bør vurderes 

revidert. Dels bør budsjettarbeidet innrettes mot å skape rom for nye satsinger. Utviklingen 

av nye digitale løsninger og prosesser i organisasjonen samt et intensivert alumniarbeid med

konferanser og annen aktivitet, vil kreve økonomiske ressurser. Likeledes vil arbeid knyttet

til eksempelvis det omfattende søknadsarbeidet for EU-finansiering, påkrevet innslag av 

egenfinansiering av ulike større prosjekter og nødvendige tiltak for å legge til rette for 

pedagogiske innovasjoner legge beslag på ressurser. 

I budsjettet for 2019 er det satt av vel 25 mill. kr. til oppfølging av strategiske prioriteringer. 

Høyskolens ambisjoner tilsier at en bør kunne opprettholde strategiske prioriteringer på et

ikke ubetydelig nivå. Mer langsiktig vil de strategiske prioriteringene også kunne gi et 

bidrag til økte inntekter.   

2. Forutsetninger

Langtidsbudsjettet omfatter kun høyskolens bevilgningsfinansierte virksomhet (BFV). 

Ved utarbeidelse av langtidsbudsjettet for perioden 2020-2023 er det forutsatt at alle beløp er i 

2019-kroner. Videre er det forutsatt at 50 % av de årlige overskudd som NHHE genererer,

tilføres styret. 

Øvrige budsjettmessige forutsetninger er kommentert fortløpende i saksfremlegget. 

3. Dekningssiden

Høyskolens inntekter kommer i hovedsak fra statsbevilgningen. I tillegg kommer inntekter i 

form av indirekte kostnader som belastes eksternfinansiert virksomhet. 

a) Statsbevilgningen

Innledning 

Bevilgningen til den enkelt institusjon omfatter basismidler og resultatbaserte midler. 

Kunnskapsdepartementet understreker at institusjonene skal se basismidler og resultatbasert 

uttelling under ett og presiserer at rammefinansieringen gir den enkelte institusjon ansvar og
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mulighet til selv å forvalte og prioritere den samlede rammebevilgningen best mulig for å nå 

overordnede mål for sektoren og for institusjonen. 

Basismidler 

Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Basis omfatter blant annet midler til 

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

bygningsmasse, midler til særskilte og nasjonale oppgaver, øremerkede midler til 

rekrutteringsstillinger og studieplasser. Midler til nye studieplasser blir også lagt inn i 

basisdelen av finansieringsmodellen.  

Regjeringen har de siste fem årene gjennomført en ABE-reform (avbyråkratisering og

effektivisering) som innebærer at de årlige bevilgningene har blitt redusert med ca. 0,5%. I 

LTB 2020-2023 basis er det forutsatt at ABE-reformen fortsetter ut langtidsbudsjettperioden 

Dette fremstår som en rimelig forutsetning i lys av myndighetenes gjentatte påpekinger av at 

en også i vår sektor må regne med en noe strammere utvikling i de budsjettmessige rammene i 

årene som ligger foran. 

Resultatbaserte midler 

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

åtte kvantitative indikatorer. Insentivene skal stimulere institusjonene til å bedre resultatene 

sine.  

Den resultatbaserte finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den 

åpne rammen får institusjonene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene, uavhengig av 

resultatene til de andre institusjonene. I lukket budsjettramme, vil uttellingen for den enkelte 

institusjon avhenge av samlet resultat i sektoren. Satsene for indikatorene som har lukket 

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

Indikatorer i åpen budsjettramme: 

• Antall studiepoeng

• Antall ferdigutdannede kandidater

• Antall inn- og utvekslingsstudenter, inkludert Erasmus+-studenter

• Antall doktorgradskandidater

Indikatorer i lukket budsjettramme: 

• Vitenskapelig publisering

• Midler fra EU

• Midler fra Norges forskingsråd (NFR) og regionale forskingsfond (RFF)

• Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)

Finansieringsmodellen er innrettet slik at produksjonen i år n gir uttelling i bevilgning i år 

n+2. Anslag på bevilgning for årene 2020–2023 er oppsummert i tabellen nedenfor. I 

beregningene er det satsene som KD har lagt til grunn i utforming av statsbudsjettet for 2019 

som er benyttet. I tillegg til at det vil herske usikkerhet knyttet til måloppnåelse for alle 

indikatorer, vil det også være usikkert hva faktisk stykkpris for indikatorer med lukket ramme 

vil bli.  
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Om studiepoeng og kandidater i langtidsbudsjettperioden 

På bachelornivå er det tatt utgangspunkt i måltallet for antall møtt til studiestart omtalt i siste 

årsrapport – 470 studenter. I tillegg er det tatt hensyn til gjennomsnittlig reell frafallsprosent 

for kullene 2012-2014 – 16,7%. 

På masternivå er det tatt utgangspunkt i måltallet vedtatt av styret for antall møtt til studiestart

i Bergen – 795 studenter. I dette tallet er alle nye studieplasser inkludert med full effekt. 

Dessuten forutsettes 50 studenter møtt til MRR i Oslo. Måltallet for antall møtt på masternivå 

er derfor 845 studenter. I tillegg er det tatt hensyn til gjennomsnittlig reell frafallsprosent for 

kullene 2014-2016 – 7%. 

NHH har allerede en høy studiepoeng- og kandidatproduksjon sammenlignet med resten av 

sektoren. Det er derfor lite realistisk at denne vil øke i langtidsbudsjettperioden. 

Om utvekslingsstudenter i langtidsbudsjettperioden 

Antallet innreisende studenter hadde en økning i 2018, men er forventet å flate ut. Motsatt har 

det vært en svak nedgang i antallet utreisende studenter, men antallet ser ut til å stabilisere 

seg. Det er en nasjonal strategi i Norge at mobiliteten skal opp, men NHH er allerede på topp i 

Norge. Det er derfor ikke realistisk å anta en ytterligere økning i mobiliteten. I arbeidet med 

ny strategi er det ikke satt noe måltall for mobilitet, men studentmobilitet i seg selv gir 

studentene internasjonal erfaring, og bidrar til internasjonalisering hjemme. Det bør derfor 

være et mål for NHH å opprettholde det høye nivået, og gjerne øke i den grad det bidrar til å 

heve kvaliteten på utdanningen. 

Om doktorgradskandidater i langtidsbudsjettperioden 

Estimater er basert på måltall i siste årsrapport.  

Om vitenskapelig publisering, EU, NFR og RFF i langtidsbudsjettperioden 

Det er ikke satt noen måltall for disse indikatorene i siste årsrapport.  

Når det gjelder publiseringspoeng, opplevde høyskolen en liten reduksjon i 2018

sammenlignet med året før. Det er relativt store fluktuasjoner i publikasjonspoeng pr. år, og

2017 fremstår som et historisk topp-år. I basisbudsjettet er det derfor forutsatt et nivå som er 

marginalt lavere enn i 2017, men klart høyere enn i 2018.  

NHH har de senere år økt sin søknadsaktivitet mot Norges forskningsråd og EU. 

Basisbudsjettet viser imidlertid kun inntekter fra allerede innvilgede prosjektsøknader. 

Variasjoner i søknader og søknadsbeløp, sammen med at tilslagsprosenten i sektoren er lav, 

tilsier at det er vanskelig å gi en god prognose på fremtidige inntekter. Det vises til 

Forskningsårsrapporten 2018 for nærmere informasjon om søknadsaktivitet. 

Sensitivitetsanalysene nedenfor inkluderer effektene av både ny vekst i antall 

publikasjonspoeng og at en lykkes med å opprettholde prosjektinngangen på nivået som er 

budsjettert i 2019.  

BOA-inntekter i langtidsbudsjettperioden 

I hovedsak er dette inntekter generert av NHH, men kun de aktiviteter som genererer 

virksomhetskapital – dvs. bedriftsinterne programmer. Nivået som er lagt inn i budsjettet for 

2019, videreføres i langtidsbudsjettperioden. 
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Tabellen under viser estimert utvikling i bevilgning fra KD i langtidsbudsjettperioden basert 

på de forutsetningene som er beskrevet ovenfor. 

b) Dekningsbidrag

Det har i tidligere styresaker (siste gang i forbindelse med behandling av budsjettet for 2018) 

blitt gitt en omtale av nivået på dekningsbidrag. Målt i forhold til samlede BOA-inntekter er 

dekningsbidraget som tilføres lavt. Alle nye prosjekter blir nå belastet indirekte kostnader i 

samsvar med TDI-modellen. Satsen for indirekte kostnader basert på denne modellen, TDI-

satsen, er høyere enn den satsen for indirekte kostnader som både EU og NFR opererer med. 

Mesteparten av inntekten som blir tilført BFV som følge av belastning av indirekte kostnader 

i prosjektene må derfor tilbakeføres til disse som egenfinansiering. Det reelle 

dekningsbidraget blir derfor betydelig mindre enn de indirekte kostnadene som prosjektene 

blir belastet med. I tillegg kommer at det for enkelte prosjekter har vært avtalt et mindre 

dekningsbidrag, hvor dette har vært begrunnet ut fra prosjektets strategiske betydning for 

NHH. Prosjekter med høy andel av driftsmidler, høye lønnskostnader ved rundsumfinansierte 

årsverk, og prosjekter uten lønnskostnader vil bidra med dekningsbidrag nær null. Det samme 

gjelder gaver og lignende prosjekter. 
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Tilført dekningsbidrag i langtidsbudsjettperioden er en videreføring av budsjett for 2019. 

Aktiviteten ved NHHE har historisk sett gitt overskudd. Overskuddsmidler overføres til BFV

i form av avsetning og virksomhetskapital. NHHE genererer også dekningsbidrag som styrker 

dekningssiden innenfor BFV. Nivået på dekningsbidraget i budsjettet for 2019 videreføres i 

langtidsbudsjettperioden. 

Den samlede dekningssiden vises i oversiktstabellen i del 6. 

4. Kostnadssiden

a) Lønn

En stor del av høyskolens bevilgning bindes opp i lønn til fast ansatte. Dette skyldes både at 

NHH opplever en stadig økende konkurranse om de faglige ressursene, og at det er tatt grep 

for å sikre administrative ledere mer konkurransedyktig og markedsrettet avlønning. I 

budsjettet for 2019 utgjør fastlønnsbudsjettet 68 % av mottatt bevilgning. Dette nivået har lagt 

stabilt over flere år. Oversikter utarbeidet av KD viser at høyskolens samlede lønnskostnader 

målt i forhold til driftsinntekter er omtrent på samme nivå som sektoren for øvrig.  

Sammenlignet med budsjett for 2019 er det i forslag til langtidsbudsjett gjort følgende 

forutsetninger: 

• Årsverk fagstab videreføres

• Midlertidige stillinger i forbindelse med spissing av forskning fases ut

• Administrative årsverk ved instituttene videreføres

• Årsverk stipendiater videreføres

• Årsverk administrative enheter videreføres

• Nivå på midler avsatt til lønnsjustering, netto refusjoner og yrkesskadeforsikring

videreføres

Tabellen nedenfor beskriver utviklingen i fastlønn i langtidsbudsjettperioden. 

b) Drift, investeringer og prosjektrettede tiltak

Det har og vil fortsatt være behov for kontinuerlig fokus på kostnadskontroll. Effektiv drift og

stram prioritering er viktig for å sikre at ressurser blir allokert til de områder som bidrar til å 

realisere vedtatt strategi. 
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Sammenlignet med budsjettet for 2019 er det i forslag til langtidsbudsjett gjort følgende 

forutsetninger: 

• Drift, ikke bygningsrelatert er videreført

• Forhold knyttet til rehabilitering av NHHs hovedbygg er ivaretatt

• Investeringer er i hovedsak videreført

• Prosjektrettede og strategiske tiltak - se omtale under

Linjen «Forpliktede strategiske satsinger» i tabellen nedenfor inneholder kostnader som 

allerede er forpliktet knyttet til egeninnsats i NFR- og EU-prosjekter, MRR i Oslo og 

innbetaling til UNIT (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) 

relatert til ny finansieringsmodell for felles IT-løsninger i sektoren.  

I basisbudsjettet avsettes det årlig 9 millioner til nye strategiske satsinger. På samme måte 

som i budsjettet for 2019, legges det til grunn at dette allokeres til formål knyttet til strategien 

fem satsingsområder omtalt overfor. 

c) Rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse

Det vises til styresak 35/18 i mai 2018 der styret diskuterte eventuell bruk av oppsparte midler 

for å redusere styringsrammen. 

I den sammenheng fattet styret følgende vedtak: 

Styret gir også rektor i samråd med styreleder fullmakt til å investere inntil kr. 40.000.000 

av høyskolens oppsparte midler i prosjektet for å redusere styringsrammen og dermed 

høyskolens fremtidige husleie.  

Når størrelsen på en eventuell kontantinnbetaling skal vurderes, må ulempen ved å redusere 

høyskolens økonomiske handlefrihet de nærmeste årene holdes opp mot fordelen ved en 

permanent lavere langsiktig husleie. Husleiereduksjonen kan forventes å bli inntil 6% av det 

innbetalte beløpet. I henhold til rammene fra Statsbygg må en endeling beslutning om 

størrelsen på en eventuell innbetaling må gjøres i tide til at innbetalingen kan gjøres i god tid 

før rehabiliteringen er ferdig. I basis-versjonen av langtidsbudsjettet er ikke noen 
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kontantinnbetaling tatt med, men effekten av en innbetaling på 30 millioner kroner er belyst i 

en separat sensitivitetsanalyse nedenfor.  

5. Samlet oversikt LTB 2020-2023 basis

Tabellen under gir en oversikt over utviklingen i kontantstrømmen i langtidsbudsjettperioden 

basert på de forutsetninger som er omtalt ovenfor. 

Tabellen viser i tråd med tidligere fremskrivninger at årene 2019 og 2020 preges av at 

rehabiliteringsprosjektet og leie av midlertidige lokaler i den forbindelse, gir en betydelig 

negativ kontantstrøm. Høyskolens frie avsetninger tæres derfor kraftig ned frem til 2021 slik 

som forventet. I de påfølgende årene er den årlige kontantstrømmen svakt negativ, men årlige 

tilførte overskudd fra NHHE forventes å oppveie for dette. De frie avsetningene vil derfor 

stige igjen fra 2021.  Det kan derfor konkluderes med at NHHs finansielle situasjon vil være 

bærekraftig dersom basisalternativet realiseres.   
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6. Sensitivitetsanalyse

I det følgende presenteres et utvalg sensitivitetsanalyser for å belyse effektene av alternative 

utfall i et utvalg sentrale forutsetninger. 

Studiepoengproduksjon 

En økning i produksjonen anses som lite realistisk fordi høyskolen allerede har tatt ut

potensialet ved en høy gjennomsnittlig produksjon pr. student, lavt frafall og stor prosentandel 

som gjennomfører på normert tid. Sannsynligheten for at produksjonen blir lavere enn 

måltallet i årsrapporten, er derfor større enn at den blir høyere.  

Et alternativt scenario kan være at antall møtt til bachelorstudiet blir 10% lavere og til 

masterstudiet blir 5% lavere enn måltallet. 

Dette vil gi følgende kontantstrøm:

Produksjonen i dette scenariet tilsvarer den produksjonen høyskolen hadde i 2018. Tabellen 

ovenfor viser at et fall i studiepoengproduksjon vil ha betydelig negativ effekt. Den årlige 

negative kontantstrømmen vil være større enn årlig tilført overskudd fra NHHE. For å komme 

på en bærekraftig bane vil midler avsatt til strategiske prioriteringer måtte reduseres og/eller 

driften effektiviseres. Alternativt må en betydelig høyere andel av årlig overskudd fra NHHE 

stilles til disposisjon for styret.  

EU- /NFR-inntekt 

Som nevnt i teksten ovenfor er det stor usikkerhet knyttet til hvor mange av de innsendte 

søknadene høyskolen vil få tilslag på. Dersom det lykkes å opprettholde nivået på inntektene 

tilsvarende det som er budsjettert i 2019, vil dette påvirke kontantstrømmen som vist i 

tabellen nedenfor. Midler avsatt til egenfinansiering bør i fremtiden være begrenset til EU-

prosjekter, og det er forutsatt at midler avsatt til dette formål tilsvarer 50% av den økningen i 

RBO som oppstår som en følge av økte EU-inntekter.  
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Dersom det er mulig å videreføre 2019-nivået når det gjelder inntekter fra EU og NFR, vil 

dette gi en positiv kontantstrøm fra 2022, og bidra til et større handlingsrom. Det er imidlertid

ikke tatt høyde for at det muligens vil være behov for å øke både vitenskapelig og 

administrativ bemanning for å følge opp en så stor prosjektportefølje på en forsvarlig måte. 

Det er heller ikke tatt høyde for en eventuell reduksjon i RBO-satsen for EU-prosjekter.  

Publikasjonsbonus 

NHH har høye ambisjoner for publiseringsaktiviteten. I dette scenariet legges det til grunn at 

antall publikasjonspoeng stiger med 10% sammenlignet med basis-versjonen av 

langtidsbudsjettet. Dette er et nivå som også er klart høyere enn rekord-året 2017. Effektene 

på kontantstrømmen er som følger: 



27/19 Langtidsbudsjett 2020-2023 - 19/01044-1 Langtidsbudsjett 2020-2023 : Langtidsbudsjett 2020-2023

11 

Økt publikasjonsbonus vil bidra til bedring av kontantstrømmen, men finansieringsmodellen 

som ligger til grunn for bevilgningen, gir vesentlig mindre respons på endring i 

publiseringspoeng enn i studiepoengproduksjon.  

Rehabilitering 

Som en følge av rehabiliteringen må det påregnes en betydelig økning i kostnader i 2019 og 

2020. I hovedsak er dette knyttet til to store poster, midlertidig innkvartering på Merino og

kjøp av brukerutstyr. En liten prosentvis økning i disse kostnadene kan bli store beløp. I 

tabellen nedenfor er det illustrert hva som skjer med kontantstrømmen, dersom 

driftskostnadene på Merino (ekskl. husleien) og innkjøpskostnaden for brukerutstyr stiger 

med 10% utover det som er forutsatt i basis-versjonen av langtidsbudsjettet.   

En kostnadsøkning vil forverre kontantstrømmen betydelig i 2020, men ikke i så stor grad at 

frie reserver synker til et uforsvarlig lavt nivå.  

NHHE 

NHHE har en ambisiøs vekststrategi, og i senere år har aktivitetsnivået vist en solid utvikling. 

Konkurransesituasjonen for NHHE er imidlertid krevende, noe som innebærer usikkerhet om 

utviklingen fremover. Nedenfor er det derfor gjort en beregning av hvordan fremtidig

kontantstrøm påvirkes dersom årlig overskudd tilført fra NHHE synker med 10%.  
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Som det fremgår av tabellen ovenfor, vil selvsagt ikke den årlige kontantstrømmen påvirkes, 

men nivået på frie reserver vil bygge seg opp igjen saktere enn i basis-versjonen av 

langtidsbudsjettet. Det innebærer også at toleransegrensen for hvor stort underforbruk

høyskolen kan akseptere innenfor de enkelte budsjettår må nedjusteres.  

Innbetaling av kontantbeløp til Statsbygg 

Som omtalt overfor har NHH muligheten for å betale et kontantbeløp på inntil 40 millioner til 

Statsbygg, noe som bidrar til redusert fremtidig husleie. Et siste alternativt scenario beregner 

effektene av å innbetale 30 mill. kr. i et kontantbidrag til rehabiliteringsprosjektet mot å få en 

årlig reduksjon i fremtidig husleie på 1,8 mill. kr. Et scenario der høyskolen oppfyller 

forutsetningene i basis-versjonen, og samtidig innbetaler 30 mill. kr. i kontantbidrag til 

Statsbygg 2020 vil gi følgende kontantstrøm: 
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Med dette alternativet vil alle avsetninger være benyttet ved utgangen av 2020. Til gjengjeld

vil fremtidig kontantstrøm bli tilsvarende forbedret. Beregningen illustrerer at innbetalingen 

vil skape en sårbar finansiell situasjon de nærmeste årene. Om en velger å innbetale 30

millioner og deretter eksponeres for eksempelvis et fall i studiepoengproduksjon, sviktende 

resultatutvikling i NHHE eller uventet høyere kostnader i rehabiliteringsprosjektet, vil det gi 

finansielle utfordringer.    
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ØKONOMIRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2019 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 19/00647-2 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 28/19 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i pkt. 4 i saksfremlegget. Styret tar økonomirapport og 

prognose pr. 1. tertial 2019 til etterretning. 

0. Innledning

Økonomirapporten som fremlegges består av følgende dokumentasjon: 

Eksternregnskapet er presentert i vedlegg 3 i dokumentet «Regnskap 1. tertial 2019 til 

Kunnskapsdepartementet». Regnskap med ledelseskommentarer ble oversendt innen gitt frist 1. juni 

2018. Rektor har på fullmakt godkjent denne tertialrapporten. 

Internregnskapet omfatter følgende: 

- Omtale av bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)  
- Omtale av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

- Prognoser for året 2019 

- Budsjettjusteringer pr. 30.04.19 

Prognosene er utarbeidet av økonomiavdelingen basert på tilbakemeldinger fra enhetene.
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Med unntak av tabellen over er tabellverket samt forklaringer etc. samlet i vedlegg 1.

1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) – regnskap pr. 30.04.19

Som tabellen ovenfor viser, er det ved utløpet av 1. tertial 2019 benyttet  

159,9 mill. kr. mot budsjett 180,9 mill. kr. Mottatt bevilgning fra departementet i perioden var 159,8

mill. kr. I tillegg har bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) generert 1,8 mill. kr. i dekningsbidrag, og 
det har derfor ikke vært behov for å benytte ubrukt bevilgning fra i fjor.  

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk pr. 1. tertial på 9 mill. kr. De største avvikene er knyttet til 

fagstab, og administrative enheter hhv 6,6 mill. kr. og 1,4 mill. kr. Det samlede driftsbudsjettet (inkl. 
investeringer og prosjektrettede tiltak) viser et underforbruk på 11,9 mill. kr. I hovedsak gjennomføres

aktivitetene i henhold til plan, og det meste av underforbruket pr. 1. tertial skyldes 

periodiseringsavvik. 

Budsjettsituasjonen er tilfredsstillende, og det forventes at vedtatte budsjetter holdes. Det vises for 

øvrig til prognoser BFV (del 3). 



28/19 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - 19/00647-2 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 : Økonomirapport pr. 1. tertial 2019

3 

2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Regnskap pr. 30.04.19 og Prognoser 2019

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

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

NHH Executive (NHHE) 
Regnskapet ved utgangen av 1. tertial viser et negativt resultatavvik på nærmere 1,9 mill. kr. mot 

budsjett. Dette skyldes primært forsinket oppstart av åpne programmer, men også periodiseringsavvik 

knyttet til inntekter og direkte kostnader. På grunn av usikkerhet rundt rekruttering til enkelte

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

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

basert på eksisterende kontrakter. Nye kontrakter – hovedsakelig med Norges Forskningsråd og gaver 

inngått pr. 1. tertial, har bidratt til en økning i budsjettet til 71,5 mill. kr. Dekningsbidrag er forventet å
bli 2 mill. kr. som budsjettert. 

3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2019

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

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

på bakgrunn av innspill fra de respektive budsjettansvarlige.  

Prognoser for fastlønnsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 21,2 mill. kr. Underforbruket kan i 

hovedsak knyttes til lønnsrammene for fagstab.  

For driftsbudsjettet inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak rapporterer enhetene at det ikke 

forventes vesentlige avvik i.f.t. budsjett. Basert på erfaringer fra tidligere år, er det grunn til å anta at 

enkelte aktiviteter ikke blir gjennomført som planlagt innenfor budsjettåret. 

4. Budsjettjusteringer 1. tertial 2019

Fra og med 2018 ble ordningen med statlige feriepengeforpliktelser avviklet. Ordningen innebar at 

dersom en statlig virksomhet ansatte en person som kom fra en annen statlig virksomhet, fulgte 

feriepengeforpliktelsen med. Tilsvarende fikk den virksomheten som den ansatte forlot, en reduksjon i 
sin forpliktelse. NHHs netto forpliktelse knyttet til denne ordningen er 0,8 mill. kr. I påvente av 

nærmere avklaring, har forpliktelsen lagt som en negativ avsetning i høyskolens mellomværende med 

KD. Det er nå avklart at forpliktelsen må avregnes mot ubrukt bevilgning. Dette foreslås gjennomført 
før avslutning av regnskapet for 2. tertial 2019. 

NHH leier lokaler i Drammensveien 44 som i hovedsak benyttes av NHHE og MRR i Oslo. AV-
utstyret i lokalene eies av NHH. NHHE har meldt inn et behov for oppgradering som er estimert til 

kr. 330 000. Dersom oppgraderingen gjennomføres, ønsker AFF å dekke kr. 110 000 av kostnaden. 

Eiendomsavdelingen ber om en budsjettøkning på kr. 220 000 for å gjennomføre denne 

oppgraderingen.  

Seksjon for utdanningskvalitet fikk tildelt midler for å inngå et samarbeid med UiB om tilbud av kurs i 

pedagogisk basiskompetanse. Det er gjort sonderinger mellom UiB og NHH om samarbeid innen 
pedagogisk forskning på egen virksomhet, men konklusjonen er at dette ikke er gjennomførbart. 
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Kostnadene ved et slikt samarbeid ble anslått til kr. 200 000. Seksjonen har informert om at budsjettet 

kan reduseres tilsvarende. 

5. Oppsummering

Den økonomiske situasjonen for høyskolen vurderes som tilfredsstillende. 

Rehabiliteringsprosjektet som nettopp er startet medfører store ekstraordinære kostnader på 
inneværende års budsjett. Det er så langt ikke avdekket større avvik, og det er god kontroll på 

kostnadene. Det er mange viktige oppgaver som ønskes løst, og det vil derfor kreves en fortsatt stram 

prioritering for å sikre at ressurser blir allokert til de områder som bidrar til å realisere vedtatt strategi. 

Utarbeidet prognose viser et samlet underforbruk på 21,2 mill. kr., hovedsakelig på grunn av 

underforbruk knyttet til fastlønn.  

Vedlegg: 
1. Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 – utvidet omtale

2. Tekst NHHE -  unntatt offentlighet

3. Tertialrapport pr. 1. tertial 2019 til KD
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VEDLEGG 1 til Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 

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

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk på 9 mill. kr. De største avvikene er knyttet til fagstab,

stipendiater og sentraladministrasjonen. Som oversikten på side to viser, er det et underforbruk ved 
fagstaben på 6,6 mill. kr. Underforbruket forventes å øke mot slutten av året, ettersom antall årsverk 

på lønnsrammene forventes å være på samme nivå som i 2018. Det er et underforbruk ved

sentraladministrasjonen på nærmere 1,5 mill. kr. som forventes å øke noe mot slutten av året. Avviket 

skyldes at ikke alle budsjetterte årsverk forventes besatt, og at nye årsverk gjennomsnittlig har en 
lavere kostnad enn budsjettert. Underforbruket på 0,9 mill. kr. på stipendiatbudsjettet skyldes flere 

syke- og foreldrerefusjoner enn forventet. Det er foretatt lønnsjusteringer på særskilt grunnlag og 

professoropprykk i løpet av årets første måneder. Periodiseringen av budsjettet har ikke tatt hensyn til 
dette, og det er derfor et negativt avvik knyttet til denne posten på 0,2 mill. kr. Øvrige deler av 

fastlønnsbudsjettet viser i sum kun mindre avvik.  

Driftsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 11,9 mill. kr. Det er et underforbruk knyttet til faglige 
aktiviteter inkludert utvalgene på 6,2 mill. kr. og underforbruk knyttet til driftsmidler forvaltet av 

administrative enheter på 2,1 mill. kr. Tilbakemeldinger fra enhetene konkluderer med at dette i 

hovedsak skyldes periodiseringsavvik. Overforbruket knyttet til husleie/drift Merino skyldes i 
hovedsak overskridelser på teknisk tilrettelegging og andre forberedende arbeider. Dette forventes å 

bli oppveid av et underforbruk knyttet til energikostnader og flyttekostnader.  

Investeringsbudsjettet viser et samlet overforbruk på 0,7 mill. kr. Tilbakemelding fra enhetene viser at 

dette er periodiseringsavvik. 

Det er for inneværende år avsatt 13,8 mill. kr. til prosjektrettede tiltak. Aktivitetene gjennomføres stort 
sett i henhold til plan, og det meste av underforbruket pr. 1. tertial skyldes periodiseringsavvik knyttet 

til «Egenfinansiering/-innsats forskningsprosjekter». Det er satt av nærmere 9,5 mill. kr. til 

forpliktelser som var kjent på det tidspunkt budsjettet ble utarbeidet, hovedsakelig knyttet til 
prosjektene ved FAIR. Det er så lang ingen signaler som tilsier at beløpet må justeres. 

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

overskuddsmidler og virksomhetskapital. Det fremgår av tabellen at disse midlene ved utgangen av 1.
tertial er ubenyttet. Instituttene har i tråd med budsjett, benyttet deler av sine midler. 



28/19 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - 19/00647-2 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 : økonomirapport 1T-19 - vedlegg 1

2 



28/19 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - 19/00647-2 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 : økonomirapport 1T-19 - vedlegg 1

3 

2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Regnskap pr. 1. tertial 2019 og Prognoser

2019 

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

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

dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. 

NHH Executive (NHHE) 

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

Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  

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

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

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

Tilsvarende tall ved inngangen til 2019 var 64,8 mill. kr. Nye kontrakter og gaver mottatt pr. 1. tertial, 
har bidratt til en økning i budsjettet til 71,5 mill. kr.  
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Som omtalt i tidligere rapporter, benyttes nå TDI-modellen for beregning av indirekte kostnader i alle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aktivitet ovenfor. 



28/19 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 - 19/00647-2 Økonomirapport pr. 1. tertial 2019 : økonomirapport 1T-19 - vedlegg 1

5 

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

søknader som forventes avklart i løpet av 2019. Ingen av disse prosjektene medfører forpliktelser 
knyttet til egenfinansiering i form av nye budsjettmidler. 

3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2019

Prognosen viser et samlet underforbruk på 21,2 mill. kr. 
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Tabellen over gir også en oversikt over samlede reserver til styrets disposisjon i form av 

overskuddsmidler og virksomhetskapital. Forutsatt korrekte prognoser vil dette beløpet være 39,7 mill. 

kr. ved utgangen av 2019. Dessuten kommer 48,9 mill. kr. av årets bevilgning fra KD til å være 
ubrukt. Etter avregning av feriepengeforpliktelser som nevnt i saksfremlegget, vil ubrukt bevilgning 

være 48,1 mill. kr. I tillegg kommer forventet andel av årets overskudd fra NHHE til styrets

disposisjon.  

Fastlønn 

Samlet underforbruk på fastlønnsbudsjettet er 21,2 mill. kr. 

Prognosen knyttet til fagstaben viser et underforbruk. på 19,8 mill. kr. To av instituttene forventer å 

utnytte lønnsrammen målt i antall årsverk på årsbasis. Øvrige institutter forventer en underforbruk. 
Prognosen for inneværende år er 156,8 årsverk. Dette er omtrent på samme nivå som reell utnyttelse i 

2018. Det presiseres at prognosen forutsetter at belastning av reisekostnader knyttet til prof. II’ere og 

gjesteforelesere vil påløpe i samme takt som de har gjort pr. 1. tertial. Det er også forutsatt at bruk av 
gjesteforelesere, timelærere, studentassistenter og intern sensur vil påløpe i tilnærmet samme takt som 

hittil i år. I prognosen er det også tatt høyde for egenfinansiering av årsverk knyttet til FAIR og andre 

nye prosjekter som føres etter TDI-modellen. 

Alle fem postdoktor-stillinger tilknyttet spissing av forskning ble besatt i løpet av 2016, og den første 

stilingen er nå utfaset. Øvrige fire stillinger finansieres i sin helhet av dette budsjettet i 2019. 

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

19,9 årsverk utgjør ca. 1,9 årsverk innleide vikarer fra bemanningsbyrå. Dette medfører at 

gjennomsnittlig årsverk-kostnad kan bli noe høyere enn budsjett.  

Det er en målsetting å holde antallet stipendiatårsverk innenfor den budsjettmessige rammen. Likevel 

er det innenfor det enkelte år vanskelig å stipulere antallet årsverk på grunn av lovmessige 

sykepermisjoner og foreldrepermisjoner, som gir grunnlag for forlenget stipendiatperiode. Samtidig er 
det viktig å ikke la kortvarige forlengelser begrense antallet langsiktige nyansettelser i det enkelte år, 

når målsettingen er et jevnt høyt antall uteksaminerte kandidater. Det tas derfor forbehold om at det 

kan bli et mindre overforbruk på årsbasis. 

Ved administrative enheter sentralt ser det ut for å bli et underforbruk på 1,5 årsverk. Det er i 

prognosen tatt høyde for at to administrative årsverk tilknyttet FAIR finansieres av sentrale 
lønnsmidler.  

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

for faglige og administrative ansatte. 

Budsjettert beløp på 6 mill. kr. til lønnsjustering er basert på beregnet gjennomsnittlig lønnsøkning i 

perioden 2013-2018. Det er hittil i år foretatt lønnsjusteringer lokalt som forventes å gi en årseffekt på 
0,8 mill. kr. Resultatet av årets lønnsoppgjør er ikke klart ennå, ettersom partene nå mekler på overtid. 

Prognosen for årets lønnsjusteringer er derfor satt lik budsjett.  

Mottatte refusjoner varierer over året, og selv om mottatte refusjoner ved utgangen av 1. tertial er 

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

Fra og med 2017 er sektoren pålagt å føre en avsetning for forpliktelse knyttet til fleksitid og ikke 
benyttede feriedager i regnskapet. Det er i prognosen antatt at nivået på begge avsetninger vil være 

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

inneværende år.  

Drift 
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Med unntak av effekten av de to budsjettjusteringene som er nevnt i saksfremlegget, forventes det 

ingen avvik på driftsbudsjettet. 

På tross av underforbruk knyttet til faglige aktiviteter inkludert utvalgene ved utgangen av 1. tertial, 

er tilbakemeldingen fra de ansvarlige enheter at budsjettmidlene i hovedsak forventes oppbrukt på 
årsbasis. Dette skyldes til en viss grad etterslep i planlagte aktiviteter, og at en del midler er bundet 

opp i annuumsmidler. Dette medfører at det er vanskelig å forutse når den enkelte forsker kommer til å 

benytte midlene.  

Basert på den informasjonen som er kjent ved utgangen av 1. tertial, forventes øvrige poster i

driftsbudsjettet å ligge på budsjett på årsbasis. 
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INVITASJON TIL Å KOMME MED INNSPILL TIL 
STORTINGSMELDING OM ARBEIDSRELEVANS I HØYERE 
UTDANNING 

Saksbehandler Merete Ræstad 

Arkivreferanse 18/01473-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 29/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

Bakgrunn: 

Invitasjon til å komme med innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere 

utdanning 

NHH har mottatt en invitasjon fra KD til å komme med innspill til en ny Stortingsmelding om 

arbeidsrelevans i høyere utdanning. Stortingsmeldingen skal legges fram for Stortinget våren 

2021. Svaret fra NHH skal være styreforankret.  

Ambisjonen for Stortingsmeldingen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i høyere 

utdanning gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og

læring. Studentene skal forberedes bedre på arbeidslivet og arbeidslivet skal få tilgang på 

relevant kompetanse som kan bidra til utvikling og omstilling. 

Invitasjonen peker på noen hovedutfordringer som vi blir bedt om å kommentere og eventuelt 

supplere. Videre blir vi bedt om å svare på en rekke spørsmål relatert til «Samarbeid om 

høyere utdanning», «Samarbeid om studentenes læring» og «Myndighetsnivå». De ønsker 

også at vi kommer med gode eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere 

utdanning.  

Til å utarbeide et svar fra NHH er følgende arbeidsgruppe nedsatt: 

• Merete Ræstad Seniorrådgiver, Seksjon for utdanningskvalitet (koordinator) 

• Linda Orvedal Programleder BØA 

• Endre Bjørndal Programleder MØA 
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• Kjell Ove Røsok Programleder MRR 

• Tore Hellebø Direktør NHHE 

• Linda Rud Avdelingsleder, Forskningsadministrativ avdeling 

• Ann-Mari Haram Seniorrådgiver, Seksjon for internasjonale relasjoner 

Arbeidsgruppens frist er 15. august. 

Dokumentet skal behandles i rektoratet, før det sendes til styremedlemmene på e-post for 

kommentarer. Det endelige dokumentet vil bli behandlet i styremøtet 12. september.  

NHHs svarfrist er 15. september 
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ÅRSRAPPORT MEDIA OG EKSPERTUTVALG 2018 

Saksbehandler Sigrid Folkestad 

Arkivreferanse 19/01047-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 30/19 

Forslag til vedtak: 
Styret tar «Årsrapport media og ekspertutvalg 2018» til etterretning. 

Bakgrunn:  

Vedlagte rapport gir en bredt anlagt beskrivelse av henholdsvis utviklingen i antall 

mediesaker som på ulikt vis omtaler NHH eller NHHs ansatte og omfanget av offentlige 

ekspertutvalg («NOU’er» eller tilsvarende) hvor NHH er representert i 2018. Dette er blant de 

sentrale måleparameterne i forhold til NHH sin strategi, og denne rapporten gir en mer 

detaljert beskrivelse enn det som er gitt i den øvrige resultatrapporteringen. Fortolkningen av 

resultatene må sees i forhold til de høye ambisjonene i NHH sin strategi 2018-2021, jfr. at det

fjerde satsingsområdet peker på at «NHH skal karakteriseres av økt synlighet og konstruktive 

bidrag i samfunnsdebatten og flere aktive formidlere i faglig stab». Slikt sett er 

forskningsformidling og deltagelse i samfunnsdebatten en svært viktig del av NHHs 

omdømmebygging ettersom det bidrar til å synliggjøre NHHs faglige relevans og bredde,  

Som rapporten viser, har NHHs forskere og fagmiljøer de siste fire årene blitt mindre synlige i 

mediene, målt ved volumet av antall saker. Fra 2015 til desember 2018 er volumnedgangen 

for instituttene nær 25 prosent. Dette kan primært tilskrives at et lite antall av våre historisk

sett aller mest profilerte formidlere nå er mindre aktive. Den svake utviklingen volummessig

balanseres et godt stykke på vei av at antall relativt aktive unge formidlere i staben øker på 

tvers av flere institutter og at målrettet innsalgsaktivitet har økt antall medieoppslag av høyere 

kvalitet bedømt ut i fra kombinasjonen substansielt innhold og type media. Som påpekt 

overfor Styret i tidligere rapportering, er et risikoaspekt knyttet til at formidlingsaktiviteten er 

påtagelig ujevnt fordelt mellom instituttene og faggruppene. 

Utviklingen i antall offentlige ekspertutvalg hvor NHH er representert ligger på et rimelig

høyt og stabilt nivå. Også på dette punktet er det imidlertid en ujevn fordeling mellom 

institutter og faggrupper. 

Gitt NHHs ambisiøse målsetninger, må utviklingen i mediesaker og representasjon i 

ekspertutvalg følges med stor årvåkenhet. Det er verd å påpeke at instituttene i sine strategiske 

handlingsplaner gjennomgående vier stor oppmerksomhet mot disse forholdene. Videre er det 

viktige spørsmål knyttet til incentivering og oppfølging av både enkeltpersoner og institutter.   

Vedlegg: Årsrapport media og ekspertutvalg 2018. 
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Årsrapport media og ekspertutvalg 2018

Vedlagte rapport gir en beskrivelse av henholdsvis utviklingen i antall mediesaker som på ulikt vis
omtaler NHHs forskning eller NHHs forskere og omfanget av offentlige ekspertutvalg («NOU’er» 
eller tilsvarende) hvor NHH er representert i 2018. Dette er blant de sentrale måleparameterne i
forhold til NHH sin strategi, og denne rapporten gir en mer detaljert beskrivelse enn det som er gitt i
den øvrige resultatrapporteringen. Fortolkningen av resultatene må sees i forhold til de høye
ambisjonene i NHH sin strategi 2018-2021, jfr. at det fjerde satsingsområdet peker på at «NHH skal
karakteriseres av økt synlighet og konstruktive bidrag i samfunnsdebatten og flere aktive formidlere i
faglig stab».

Slik sett er forskningsformidling og deltakelse i samfunnsdebatten en svært viktig del av NHHs
omdømmebygging ettersom det bidrar til å synliggjøre NHHs faglige relevans og bredde. 

Som påpekt overfor Styret i tidligere rapportering, er et risikoaspekt knyttet til at
formidlingsaktiviteten er påtagelig ujevnt fordelt mellom instituttene og faggruppene.

Formidlingsaktivitet instituttene 
Som rapporten viser, har NHHs forskere og fagmiljøer de siste fire årene blitt mindre synlige i 
mediene, målt i antall saker. Fra 2015 til desember 2018 er volumnedgangen for instituttene nær 25
prosent. Dette kan primært tilskrives at et lite antall av våre historisk sett aller mest profilerte 
formidlere nå er mindre aktive.  

Den svake utviklingen volummessig balanseres et godt stykke på vei av at antall relativt aktive unge
formidlere i staben øker ved flere institutter og at målrettet innsalgsaktivitet har økt antall 
medieoppslag av høyere kvalitet, bedømt ut i fra kombinasjonen substansielt innhold og type media.

Kikker vi nærmere på tallene, og de to største instituttene først, målt i antall fast ansatte, ser vi at de
beveger seg i forskjellig retning.

Figur 1: Utvikling over tid

Institutt for samfunnsøkonomi har en tydelig nedgang i antall siteringer i pressen, en halvering på fem 
år. I 2014 hadde instituttet mer enn 1800 medieklipp. I fjor endte det på cirka 920. Bare i løpet av 
fjoråret hadde fire forskere ved Institutt for samfunnsøkonomi – alle blant NHHs mest aktive 
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formidlere - en markant nedgang. Det er likevel verdt å merke seg at flere forskere ved instituttet i
løpet av 2018 tatt initiativ til, og ved hjelp av KOMA, fått flere saker gjennom i media. Det har
resultert i større oppslag og deltakelse i debatter. Kvaliteten på dette har vært meget god, med dekning
i riksmedia, flere NRK-intervju, gode kronikker, debatter og større oppslag. Men, selv om flere har økt
formidlingsaktivitet i media, og kvaliteten på oppslagene er gode, blir nedgangen samlet sett svært
tydelig.

Ved Institutt for strategi og ledelse, derimot, er det en økning i antall presseklipp femte året på rad. I
2018 ble økningen på 12 prosentpoeng. Forklaringen er imidlertid ikke at forskere ved instituttet jevnt
over oftere siteres i pressen. Det er et relativt få forskere som trekker opp tallene, og en av dem står for
cirka 60 prosent av siteringene.

Samtidig som litt for få forskere ved SOL er aktive formidlere i dagspressen, benytter journalistene
kilder fra andre institusjoner – som BI og Høyskolen Kristiania. Disse blir stadig mer synlige på
løpende nyhetssaker om ledelse, organisasjon, arbeidskultur osv. 

Tabell 1: Instituttene, medieklipp 2018

Institutt for finans og RRR har flere oppslag i 2018, med en økning på hhv. 46 og to prosentpoeng.
Finans ligger godt an i antall medieklipp, og flere ved instituttet har bidratt til dette. Den gode
økningen i antall medieklipp i fjor (ved finans) kan i stor grad forklares med oppmerksomheten rundt
en enkeltsak; Kapitaltilgangsutvalet, som var ledet av førsteamanuensis Aksel Mjøs. Men også saker
om «kvinner i finans», mange koblet til studenter og NHH-studier, og bitcoin har fått god
oppmerksomhet.

Institutt for foretaksøkonomi og FSK har nedgang i antall medieklipp på hhv. 36 og 29 prosentpoeng.
Sistnevnte reduksjon skyldes at instituttet året før fikk stor oppmerksomhet rundt kåringen av «Årets
ord», i regi av Språkrådet, mens i 2018 var mediedekningen betydelig lavere.  

Generelt gjenspeiles instituttenes faglige bredde og ekspertise i litt for liten grad i media, noe som gjør
at NHH risikerer å bli mer usynlig på noen fagfelt. Høyskolen markerer seg godt i media på fagfelt 
som blant annet skatt, fly, konkurranse, tjenesteinnovasjon, atferdsøkonomi, korrupsjon og 
arbeidslivs/familieøkonomi. Men formidlingen bør kunne brettes ut på fagområder og forskere.  

To av de mest aktive formidlerne ved Institutt for samfunnsøkonomi hadde til sammen nesten 1000
klipp i 2015. I fjor hadde de 395. Dette illustrerer utfordringene ved ikke å ha bredde i formidlingen.

På den positive siden: Flere forskere har blitt litt mer synlig i media i løpet av 2018. I fjor var 28
personer registrert med 20 medieklipp eller mer. Året før var det 19 forskere som kom over 20 
medieklipp hver.

2014 2015 2016 2017 2018 Endring 2017-
2018 

SAMF 1 842 1 834 1 418 1 392 926 -33,5 % 

SOL 339 427 544 631 707 12, 0% 

FOR 591 621 468 404 296 -26,7 % 

FIN 191 187 343 238 347 45,8 % 

RRR 75 153 200 133 136 2,3 % 

FSK 110 97 86 112 87 -22,3 % 

Totalt 3 148 3 319 3 059 2 910 2 499 -14,1 % 
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Tabell 2: Forskere, medieklipp 2018 
Forskere     2018  2017 

1 Tor Wallin Andreassen 433 371 16,7 %

2 Øystein Thøgersen 279 136 105,1 %

3 Ola Honningdal Grytten 198 261 -24,1 %

4 Victor Norman 197 389 -49,4 %

5 Thore Johnsen 144 106 35,8 %

6 Tina Søreide 108 50 116,0 %

7 Linda Nøstbakken 96 38 152,6 %

8 Frode Steen 93 165 -43,6 %

9 Kjell Gunnar Salvanes 90 163 -44,8 %

10 Aksel Mjøs 68 28 142,9 %

NHHs rektorat trekker opp antall medieklipp. I retrieversøk med institutt-tilknytning, blir dette tydelig,
spesielt for Ø. Thøgersen og L. Nøstbakken. Det var særlig omtale av ekspertutvalget ledet av 
Thøgersen som bidro til økt synlighet. Denne saken ble alene sitert 116 ganger i norske medier i 2018.  

Forskningssentrene
CBE, CSI, FAIR og NoCeT ligger høyest på oversikten over antall siteringer i pressen. Hvis en ser
nærmere på ett av sentrene, Centre for Business Economics (CBE), blir det litt tydeligere hva som gjør
at dette senteret kommer godt gjennom i media.

Tabell 3: Forskningssentre, medieklipp1 

    2018  2017  Endring 

1 CBE (24) 552 372 48,2%

2 CSI (11) 533 386 38,1%

3 FAIR (16) 314 387 - 18,9%

4 NoCeT (11) 253 289 - 12,5%

5 CCF Corp. Finance (12)  191 111 72,1%

6 ENE (12) 63 140 -55,0% 

7 FOCUS (6) 61 63 -3,2%

8 Shipping and Log. (10) 35 51 -31,4%

9 Macroec./natural res. (8) 27 211 -87,2%

10 STOP (6) 17 54 -68,5%

CBE har mange tilknyttede forskere og dekker et bredt feltfelt. Her er også relativt mange 
norskspråklige forskere som er stabilt aktive formidlere. Flere av dem er svært tydelig profilert på sitt
fagfelt og har utviklet seg til førstevalg blant journalister. Senteret har flere svært gode 
kronikkforfattere, og mange av forskerne ved senteret er eksperter på fagområder som alltid er 
relevante i løpende nyhetssaker. Kombinasjonen av faglig bredde, interesse for formidling blant flere

1 Antall forskere knyttet til sentrene i parentes, uten PhD-kandidater/emeriti/forskningspartnere fra
andre inst. Merk at majoriteten ved CCF ikke er norskspråklige forskere.  
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forskere og at ekspertisefeltet treffer godt i media, gjør at senteret øker fra et god nivå i 2017 og 
«toppet» senterlisten med 552 klipp i fjor.  

Skattesenteret NoCeT treffer også svært godt i media, her er like gode kronikkforfattere og erfarne
formidlere, også her førstevalg blant journalister. Flere forskere er knyttet til både CBE og NoCeT.

CSI ligger alltid høyt på presseklipp, og leder for senteret står for majoriteten av klippene og er en av
NHHs mest aktive kronikkforfattere.

Fordelt på sentre er det tre etablerte forskere ved FAIR, men også en del av de yngste
atferdsøkonomene, og CSI som skriver flest kronikker i løpet av et år.

Regjeringsoppnevnte ekspertutvalg
Utviklingen i antall offentlige ekspertutvalg hvor NHH er representert ligger på et rimelig høyt og
stabilt nivå. 

I fjor deltok rekordmange NHH-forskere i regjeringsoppnevnte ekspertgrupper. Totalt 11 forskere, tre
kvinner, var representert i ekspertutvalg i fjor. Dette er det høyeste antallet siden 2014. Dessuten var 
fem av fjorårets utvalg NOU-er, med konkrete forslag til endring av norsk politikk.  

o Det er Institutt for samfunnsøkonomi som dominerer NHHs deltakelse i ekspertutvalgene.
Instituttet deltok i sju av utvalgene 

o FAIR har tre forskere i tre forskjellige ekspertutvalg
o Institutt for foretaksøkonomi, Institutt for finans og Institutt for RRR er representert i ett

utvalg hver. Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon og SOL deltok ikke i
ekspertutvalg. 

Også på dette punktet er det imidlertid en ujevn fordeling mellom institutter og faggrupper. Deltakelse
i utvalg trekker alltid opp medieklippene på enkeltforskere og gir NHH synlighet på fagfeltet, og det er
også en effekt på lengre sikt, da journalister blir ytterligere oppmerksom på forskeren og
forskningsmiljøet vedkommende tilhører. Når NHH-forskeren leder et ekspertutvalg, er eksponeringen
svært god. Dette var meget tydelig i 2018, da Mjøs og Thøgersen ledet hvert sitt utvalg.

Oppsummering 
Medieomtale av utdanning, forskning og NHH sine aktiviteter generelt er helt sentralt for å få
gjennomslag i samfunnsdebatten, gi nasjonal synlighet og styrke NHH sitt omdømme. NHH ble omtalt
4917 ganger i norske medier i 2018. Det er 439 færre medieklipp sammenliknet med fjoråret, da tallet
var 5356.  

Innledningsvis ble det nevnt at nedgangen i siteringer primært tilskrives at et lite antall av NHHs 
historisk sett aller mest profilerte formidlere nå er mindre aktive. En bør i tillegg være oppmerksom på
en medieutvikling som gjør det litt mer utfordrende å komme gjennom i media i dag enn for fire-fem 
år siden. Klikksaker blir oftere blir prioritert, også i medier som DN, NRK og E24. I slike saker er 
behovet for fagkunnskap lavere, og forskere fra NHH kobles ikke inn. Artikler som omhandler salg av
dyre boliger, vinnere på børsen, leger som spekulerer i aksjer osv. blir det stadig mer av. Vi registrerer
i tillegg en økende konkurranse fra andre institusjoner. Andre forskere og «eksperter» brukes som 
alternative kilder i saker.  

Avdelingen opplever at stadig flere forskere har forståelse for hvor viktig formidling er, men at en del
reserverer seg på grunn av tidsbruk og liten erfaring med media. For å drive opp synlighet i pressen, 
vil Kommunikasjonsavdelingen prioritere innsalgsarbeidet og informere instituttene i større grad om 
hvordan de selv kan ta initiativ til, og jobbe med, formidling. Dessuten må medie- og kronikkurs tilbys 
jevnlig.  
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Gitt NHHs ambisiøse målsetninger, må utviklingen i mediesaker og representasjon i ekspertutvalg
følges med stor årvåkenhet. Det er verd å påpeke at instituttene i sine strategiske handlingsplaner 
gjennomgående vier stor oppmerksomhet mot disse forholdene. Videre er det viktige spørsmål knyttet
til insentiver og oppfølging av enkeltforskere og institutter.   
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NHH RESEARCH REPORT 2018

1 Introduction

NHH Strategy 2018-2021 states high ambitions of top-level and relevant research:

“NHH shall be characterised by research at the highest international level, and shall increase
the number of publications in top international journals and be awarded more external
funding in recognised national and international funding arenas.”

“ NHH shall conduct relevant, innovative and independent research in topics central to a top
international business school. NHH shall produce research results that create value and help
businesses and public institutions to make better decisions.”

Top-level research is also a designated strategic priority area in the strategy period 2018-2021.

“NHH shall focus on increasing the number of research groups that regularly publish at the
top level in topics central to an international business school. NHH shall make systematic
efforts to identify areas that have such potential and ensure that they can achieve the highest
international level, both with regard to publications and research funds.”

NHH Research Report 2018 brings forth the analysis of NHH research 2018 along these dimensions.
Chapter 2 and 3 present analyses of research publications in 2018, based respectively on  the National
Publication Indicator and the ABS-list. Chapter 4 lists the awards on the NHH bonus list for 2018, as
well as the PhD dissertations for 2018. Chapter 5 gives an overview of the research project activity 
with respect to projects and applications to the Research Council Norway (RCN) and the European
Research Council (ERC). Relevance of research may be measured not only through its publications
and research projects, but also how the research has impacted society and its policies. Lastly, chapter
6 reviews impact cases of recent NHH research.  
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2 Research Publications: Statistics based on the Norwegian
Publication Indicator (NPI)1 

The Norwegian Publication Indicator (NPI) is a bibliometric model for performance-based budgeting
of research institutions. Its purpose is to promote high-quality research and provide an overview of
and an insight into research activity. The publications are classified in two levels: 

 Level 1, simply put, encompasses all publications that appear in an authorized publication
channel that has procedures for external peer review.  

 Level 2, as a rule, includes publications limited to outlets perceived as the leading publication
channels which publish the most outstanding work performed by researchers in different
countries. It covers only about 20 per cent of academic publications.

NPI NHH: Total publication points per year NHH
The Figure and Table show the total publication points per year for NHH as well as the Level 1 points 
and Level 2 points. Normally, the publications points will show annual variations2. The numbers of
2018 show a dip in publication points, returning approximately to the level of 2015. In the sections 
below, we will further look into the underlying aspects of these variations.  

Figure 1 Total publication points for NHH 2015-2018

Table 1 Total publication points for NHH 2015-2018
2015 2016 2017 2018 

Total publication points 246.2 280.4 309.1 248.5 

Level 1 publication points 121.1 118.2 133.2 104.7 

Level 2 publication points 125.1 162.2 175.9 143.8 

1 See https://npi.nsd.no/ for more information on the Norwegian Publication Indicator. 
2 The formula for calculating publication points was altered in 2015. Thus, figures prior to 2015 are not comparable to 
the current series. 
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2.1 NPI National Benchmarks
According to the Norwegian Publication Indictor Publication, points are published for all Norwegian
academic institutions. Moreover, the DBH-database3 registers the number of researchers at each
institution, providing adequate information for conducting National benchmarking. 

NPI National Benchmark: Total publication points per faculty FTE

In order to compare different institutions, the average points per faculty are calculated using their full
time equivalents (FTE) rather than counting heads. The FTE may be calculated in different ways,
depending upon which categories are included. In the Figure and Table below the FTE is calculated 
for “UFF excl. PhD” which is faculty positions excluding PhD-positions4. While ranked first last 
year, NHH is lagging behind other schools in 2018. 

Figure 2 Total publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools

Table 2 Total publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools
2015 2016 2017 2018 

NHH 1.4 1.6 1.8 1.4
BI 0.9 1.6 1.5 1.6
NTNU Business School 0.6 0.7 1.1 1.0 
UiA School of Business and Law 0.7 1.1 1.4 1.3
UiT School of Business and Economics 0.9 0.6 0.9 0.7
UiS Business School 1.5 1.7 1.5 1.9 
NMBU School of Economics and Business 1.9 1.7 1.7 2.6
Nord University Business School 1.2 0.8 0.6 1.1

3   See the website of DBH (“Database for statistikk om høgre utdanning”) for more information: https://dbh.nsd.uib.no/.
4 The “UFF-positions” are defined in the following website: 
https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/stillingstype.action?stil_id=1 
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NPI National benchmark: Level 2 publication points per faculty FTE

Level 2 publications are higher ranked journals, indicating a higher quality. While the graphs above 
showed the total publication points, the graph below shows the average Level 2 points per faculty
FTE for Norwegian institutions over time. NHH’s Level 2 Publication Points per Faculty FTE fell in 
2018 to a second place. 

Figure 3  Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools

Table 3   Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for Norwegian business schools
2015 2016 2017 2018 

NHH 0.71 0.92 1.01 0.82 
BI 0.37 0.71 0.73 0.81 
NTNU Business School 0.04 0.23 0.17 0.23 
UiA School of Business and Law 0.22 0.22 0.48 0.37
UiT School of Business and Economics 0.36 0.19 0.30 0.20
UiS Business School 0.80 0.51 0.58 0.81 
NMBU School of Economics and Business 0.90 0.44 0.78 1.37 
Nord University Business School 0.67 0.34 0.21 0.55
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NPI National Benchmark: Share of Level 2 publication points

A further quality indicator is given by the share of publication points earned by Level 2 publications
(i.e. Level 2 publication points divided by Total publication points). This is shown in the next Figure 
and Table, and indicates that this measure is quite high for NHH. 

Figure 4 Share of Level 2 publication points for Norwegian business schools 

Table 4 Share of Level 2 publication points for Norwegian business schools
2015 2016 2017 2018 

NHH 50.8 % 57.9 % 56.9 % 57.9 % 

BI 42.4 % 44.5 % 49.3 % 51.8 % 

NTNU Business School 7.6 % 32.4 % 15.3 % 24.0 % 

UiA School of Business and Law 30.6 % 20.7 % 34.4 % 27.6 % 

UiT School of Business and Economics 39.7 % 31.0 % 35.0 % 29.2 %

UiS Business School 53.4 % 30.3 % 38.8 % 41.5 % 

NMBU School of Economics and Business 47.6 % 25.7 % 47.6 % 52.1 %

Nord University Business School 55.2 % 40.1 % 35.2 % 52.2 % 
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2.2 NPI Department Benchmarks
This section reviews the statistics regarding publication points for each department at NHH. We 
firstly give an overview of absolute numbers regarding total publications points, as well as Level 2 
and Level 1 publication points. Thereafter, we look into the comparable statistics of publication points
per FTE. 

NPI Departments: Total publication points per year 

We start by looking at the total publication points per year. The following Figure and Table show the
absolute publication points over time. However, note that the size of departments vary, so that a 
comparison of the levels is not appropriate at this point. We see that the publication points normally
vary from year to year, and from 2017 to 2018, the publication points have decreased for all
departments.   

Figure 5  Total publication points per year for each department

Table 5  Total publication points per year for each department
2015 2016 2017 2018 

FIN 15.02 12.63 21.77 11.42 
FOR 57.93 53.30 74.09 69.18 
FSK 20.28 18.96 12.26 7.92 
RRR 14.93 21.59 36.18 24.11 
SAM 80.59 96.09 95.92 83.15 
SOL 55.65 75.62 64.62 52.24 
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NPI Departments: Level 2 publication points per year

We start by looking at the total publication points per year. The figure below shows the development
in Level 2 publication points from 2015-2018. As the size of departments vary, a comparison of level
is still not appropriate at this point. The table shows both Level 1 and Level 2 publication points.  

Figure 6  Level 2 publication points per year for each department

Table 6a  Level 2 publication points per year for each department
2015 2016 2017 2018 

FIN 11.85 7.86 17.22 9.59 
FOR 30.21 33.38 51.92 41.78 
FSK 2.00 14.76 8.73 4.00 
RRR 7.03 10.23 15.79 12.29
SAM 54.87 67.97 54.93 63.10 
SOL 18.08 28.02 25.11 13.03 

Table 6b  Level 1 publication points per year for each department
2015 2016 2017 2018 

FIN 3.17 4.77 4.55 1.83 
FOR 27.71 19.92 22.18 27.40 
FSK 18.28 4.20 3.53 3.92 
RRR 7.90 11.36 20.39 11.82
SAM 25.72 28.12 40.99 20.05 
SOL 37.57 47.60 39.51 39.21 
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NPI Department benchmark: Total publication points per faculty FTE

Total publication points (Level 1 + Level 2) indicate the overall publication activity of the
Department. By calculating average publication points per faculty FTE, the activity of departments
can be compared. Publication points per FTE typically show rather large variations from year to year.
All departments show a decrease from 2017 to 2018. We also see that there large interdepartmental
differences. 

Figure 7 Total publication points per “UFF excl. PhD” for each department

Table 7 Total publication points per “UFF excl. PhD” for each department
2015 2016 2017 2018 

FIN 0.88 0.64 1.09 0.51 

FOR 1.73 1.57 2.14 1.97 

FSK 1.33 1.38 0.92 0.65 

RRR 0.58 0.78 1.43 1.02 

SAM 1.72 2.10 2.14 1.84 

SOL 1.48 2.10 1.79 1.45 

NHH 1.39 1.57 1.75 1.42 
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NPI Department benchmark: Level 2 publication points per faculty FTE

The graph below shows the average Level 2 points per faculty FTE for each department over time.
The data shows large yearly variations, however, in from 2017 to 2018 the general tendency has been
a decrease with the exception of the Economics department. 

Figure 8  Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for each department

Table 8  Level 2 publication points per “UFF excl. PhD” for each department
2015 2016 2017 2018 

FIN 0.69 0.40 0.86 0.43 

FOR 0.90 0.98 1.50 1.19 

FSK 0.13 1.08 0.66 0.33 

RRR 0.27 0.37 0.62 0.52 

SAM 1.17 1.48 1.23 1.39 

SOL 0.48 0.78 0.70 0.36 

NHH 0.71 0.92 1.00 0.82 
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NPI Department benchmark: Share of Level 2 publication points

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

Figure 9 Share of Level 2 publication points for each department 

Table 9 Share of Level 2 publication points for each department
2015 2016 2017 2018 

FIN 78.9 % 62.3 % 79.1 % 84.0 % 

FOR 52.1 % 62.6 % 70.1 % 60.4 % 

FSK 9.9 % 77.8 % 71.2 % 50.5 % 

RRR 47.1 % 47.4 % 43.6 % 51.0 % 

SAM 68.1 % 70.7 % 57.3 % 75.9 % 

SOL 32.5 % 37.1 % 38.9 % 24.9 % 

NHH 50.8 % 58.3 % 57.0 % 58.0 % 
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2.3 NPI Department – Some further considerations
The data above show substantial variations over time and between departments. The underlying
reasons for these variations are complex, as a number of interdependent and decisive factors play a 
role. Among them we can point out the uncertain nature of research in itself combined with that of
the publication process, or the focus on high-quality research that could prolong the research process 
resulting in fewer yet higher-quality publications. These interesting but not simple questions need a 
deep analysis that is not within the scope of this report. However, we will provide some statics that
could give insights into these issues and might contribute to the discussion of the observed
differences. Specifically we will concentrate on two questions: First, what are there differences with 
respect to publication output in the faculty of the different departments; and second, what are the 
differences between position levels. 

NPI NHH: Share of faculty FTE with 1, 3 or 5 publication points in the last 5 years

The Graph and Table below show that the majority of faculty has obtained 1 or 3 publication points
over the previous 5 years. However, the percentage of faculty that has obtained 5 publications points
in that period is only slightly over 30 %.

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

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

1 point in the last 5 years 64.8 % 
3 points in the last 5 years 51.1 % 
5 points in the last 5 years 32.8 % 
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NPI Department benchmark: Share of faculty FTE with 1, 3 or 5 publication points in
the last 5 years

The following Figure and Table illustrate the interdepartmental differences in the publication points 
accumulated by faculty over the previous 5 years. Over 50 % of the faculty of the  Business and
Management Science department has obtained 5 publication points in this period, while the 
departments of Strategy and Leadership as well as Economics show that 40 % and 30 % of their
faculty respectively have received 5 publication points in the last 5 years.  

Importantly, 40 % of faculty in almost all departments have accumulated 3 points in the last 5 years.
60 % or more of the faculty of the majority of departments have accumulated at least 1 publication
point during the last 5 years.  

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

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

1 point in the
last 5 years 

3 points in the 
last 5 years 

5 points in the 
last 5 years 

FIN 31.2 % 17.8 % 8.9 %
FOR 90.9 % 62.5 % 51.1 % 
FSK 38.3 % 38.3 % 13.7 % 
RRR 72.2 % 46.7 % 25.5 % 
SAM 70.7 % 55.3 % 37.6 % 
SOL 87.0 % 73.2 % 42.8 % 



31/19 Forskningsårsrapport 2018 - 15/02110-18 Forskningsårsrapport 2018 : Forskningsårsrapport 2018

13

NPI NHH: Total publication points per faculty FTE per position type for NHH

To analyse the impact of the position type on the total publication points the faculty members have
been grouped into 4 categories; professor, associate professor, post doc and adjunct professors
(includes “førsteamanuensis II” and “professor II”).  

Publication points per position type have been calculated by dividing publication points for each
category, by the FTE number for each category. Publication points are based on the Cristin database,
and the FTE numbers are extracted from the DBH-database. Note there may be flaws in both 
databases, so that the results should be interpreted with caution.  

For NHH, we see that adjunct professors are an important contributor to our publication points, we 
also see variations between departments, partly reflecting small numbers within each category.  

Figure 12 Total publication points per FTE per position type for NHH 2018

Table 12 Total publication points per for NHH and departments
NHH  FIN  FOR  FSK  RRR  SAM  SOL 

Professor  1,33 0,35 1,47 1,23 0,48 2,16 0,99 

Associate Professor  1,14 0,00 1,98 0,00 1,44 1,76 0,89 

Post Doc 1,38 1,50 1,81 3,00 0,37 1,01 2,65 

Adjunct Professor 2,64 2,00 3,42 - 2,40 0,60 5,40 
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3 Publications ABS-list 3, 4, 4*

We now turn to statistics related to the ABS-list. The Chartered Association of Business Schools
publishes the Academic Journal Guide (AJG) (latest version 2018). This guide is popularly called the
ABS-list. 

The AJG is a guide to the range and quality of journals in which business and management academics
publish their research. Its purpose is to give both emerging and established scholars greater clarity as
to which journals to aim for, and where the best work in their field tends to be clustered. The AJG is 
based upon peer review, editorial and expert judgements following from the evaluation of
publications, and is informed by statistical information relating to citation. The latest version of AJG 
2018 includes a total of 1582 journals. 

Journals are rated as follows: 

ABS 4* Journals of Distinction: Within the business and management field, including
economics, there are a small number of grade 4 journals that are recognised world-wide as
exemplars of excellence. As the world leading journals in the field, they would be ranked
among the highest in terms of impact factor. The initial paper selection and review process
would be rigorous and demanding. Accepted papers would typically not only bring to bear
large scale data and/or rigour in theory, but also be extremely finely crafted and provide major
advances to their field.

ABS 4: All journals rated 4, whether included in the Journal of Distinction category or not
publish the most original and best-executed research. As top journals in their field, these 
journals typically have high submission and low acceptance rates. Papers are heavily refereed.
These top journals generally have among the highest citation impact factors within their field. 

ABS 3: 3 rated journals publish original and well executed research papers and are highly
regarded. These journals typically have good submission rates and are very selective in what
they publish. Papers are heavily refereed. These highly regarded journals generally have good
to excellent journal metrics relative to others in their field, although at present not all journals
in this category carry a citation impact factor. 

ABS 2: Journals in this category publish original research of an acceptable standard. For these
well regarded journals in their field, papers are fully refereed according to accepted standards
and conventions. Citation impact factors are somewhat more modest in certain cases. Many
excellent practitioner-oriented articles are published in 2-rated journals. 

ABS 1: These journals, in general, publish research of a recognised, but more modest standard
in their field. A 1 rating is a useful indicator in that it indicates the journal meets normal 
scholarly standards, including a general expectation of peer review. Papers are in many
instances refereed relatively lightly according to accepted conventions. Few journals in this
category carry a citation impact factor. 
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ABS NHH: Number of ABS-publications 

The following Figure and Table shows the number of ABS-publications per year for NHH. The data
source is the Cristin database, supplemented information from other databases (denoted the Cristin+ 
- database). The data show a steadily increasing number of publications for near all categories. 

Figure 13 Number of publications in combined Cristin+ databases (excluding duplicates)

We find that no single database seems to cover 100% of all ABS publications per institution which
can be due to several reasons, such as inconsistencies in the registration of the authors’ affiliations or
in the convention of the year to which the publication is attributed. For example, some databases
count the online-publication date, while others register the date of the journal. For international 
benchmarking we have to rely on the Scopus database. However, comparing this information with
the data of the Cristin+ database above there are some differences, as shown in the table below. The 
Scopus data (in parentheses) will serve as a basis for the following analyses. 

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

ABS Level 4* 4 (4) 5 (5) 12 (12) 7 (7) 12 (6)

ABS Level 4  7 (7) 15 (15) 5 (4) 19 (19) 18 (13)

ABS Level 3 36 (37) 32 (34) 42 (42) 54 (47) 59 (46)

ABS Level 2 24 (25) 29 (30) 31 (37) 32 (35) 40 (34)

ABS Level 1 10 (19) 16 (15) 15 (17) 15 (13) 18 (11)
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3.1 ABS International Benchmarks
In the following graphs and figures, we will compare the results of NHH with several international
business schools. The international benchmarks are based on the registrations in Scopus database,
i.e. the number of publications within each category for each school Despite that the ideal mode of
benchmark is the number of publications per FTE, we have not succeeded in obtaining sufficiently
reliable FTEs from other schools. Thus, the international statistics will be presented either in terms
shares of total publications or as absolute numbers of publications. 

ABS International Benchmark: Share of ABS publications (of total number of
registered publications in Scopus) 

The number of ABS publications for each school as the share of the total publications at the school,
are presented below, showing quite similar shares for all schools (with the exception of LSE). 

Figure 14 Share of ABS publications in Scopus database

Table 14 Share of ABS publications in Scopus database
2014 2015 2016 2017 2018 

Aalto 0.66 0.68 0.68 0.69 0.76 

BI Norwegian Business School 0.74 0.68 0.68 0.66 0.73 

Copenhagen Business School (CBS) 0.65 0.66 0.65 0.67 0.68 

Erasmus School of Economics (ESE) 0.84 0.86 0.88 0.83 0.90 

Hanken 0.69 0.69 0.66 0.71 0.73 

HEC Paris (HEC) 0.72 0.75 0.82 0.83 0.74 

London School of Economics (LSE) 0.40 0.36 0.37 0.36 0.36 

NHH Norwegian School of Economics 0.73 0.70 0.75 0.76 0.80 

Rotterdam School of Management (RSM) 0.79 0.81 0.78 0.72 0.74 

Stockholm School of Economics (SSE) 0.74 0.73 0.72 0.76 0.77 
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ABS International Benchmark: Share of ABS 3, 4 and 4* publications (of total
number of registered publications in Scopus)

The top 3 ABS levels, that is 3, 4 and 4*, are reported in NHH’s annual report, and give an indication
of the quality of the publications. Likewise, the Figure and Table below show the share of 3, 4 and
4* for each school, where NHH comes in the middle range of the schools analyzed, close to CBS,
SSE, or Aalto. 

Figure 15 Share of ABS 3, 4, and 4* publications in Scopus database

Table 15 Share of ABS 3, 4, and 4* publications in Scopus database 
2014 2015 2016 2017 2018 

Aalto 0.43 0.43 0.45 0.45 0.46 

BI Norwegian Business School 0.45 0.42 0.42 0.42 0.45 

Copenhagen Business School (CBS) 0.40 0.38 0.39 0.40 0.43 

Erasmus School of Economics (ESE) 0.59 0.52 0.51 0.45 0.54 

Hanken 0.31 0.28 0.37 0.38 0.41 

HEC Paris (HEC) 0.59 0.57 0.68 0.75 0.62 

London School of Economics (LSE) 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 

NHH Norwegian School of Economics 0.42 0.38 0.39 0.46 0.47 

Rotterdam School of Management (RSM) 0.64 0.64 0.59 0.49 0.63 

Stockholm School of Economics (SSE) 0.45 0.47 0.52 0.42 0.44 
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ABS International Benchmark: Share of ABS 4 and 4* publications (of total number
of registered publications in Scopus)

ABS 4 and 4* represent the very top level of research. The Figure and Table below show the share
of 4 and 4* for each school. We see that NHH is in the lower range of the schools, however, close
to for example CBS. 

Figure 16  Share of ABS 4 and 4* publications in Scopus database

Table 16  Share of ABS 4 and 4* publications in Scopus database
2014 2015 2016 2017 2018 

Aalto 0.22 0.19 0.24 0.17 0.22 

BI Norwegian Business School 0.16 0.12 0.15 0.15 0.19 

Copenhagen Business School (CBS) 0.16 0.11 0.15 0.13 0.15 

Erasmus School of Economics (ESE) 0.25 0.25 0.25 0.21 0.26 

Hanken 0.15 0.05 0.07 0.09 0.09 

HEC Paris (HEC) 0.36 0.43 0.38 0.47 0.44 

London School of Economics (LSE) 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 

NHH Norwegian School of Economics 0.10 0.14 0.11 0.16 0.14 

Rotterdam School of Management (RSM) 0.35 0.29 0.30 0.22 0.30 

Stockholm School of Economics (SSE) 0.20 0.14 0.17 0.18 0.18 
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ABS International Benchmark: Further details for the interested reader

Table ABS Level 3 publications: Number and share per school per year

2014 2015 2016 2017 2018

Number Share Number Share Number Share Number Share Number Share 

Aalto 29 0.21 38 0.24 32 0.21 44 0.28 44 0.24 
BI Norwegian Business School 47 0.29 43 0.30 45 0.26 45 0.27 35 0.26 
Copenhagen Business School (CBS) 86 0.24 100 0.27 91 0.24 107 0.27 127 0.28 
Erasmus School of Economics (ESE) 112 0.34 90 0.28 74 0.26 75 0.25 92 0.28 
Hanken 20 0.17 27 0.23 33 0.30 37 0.29 49 0.32 
HEC Paris (HEC) 22 0.22 13 0.14 18 0.30 23 0.28 17 0.18 
London School of Economics (LSE) 197 0.16 189 0.15 203 0.17 208 0.15 245 0.16 
NHH Norwegian School of Economics 37 0.32 34 0.24 42 0.28 47 0.30 46 0.34 
Rotterdam School of Management (RSM) 39 0.29 44 0.34 34 0.29 40 0.27 49 0.33 
Stockholm School of Economics (SSE) 31 0.26 39 0.33 42 0.35 36 0.24 49 0.26 

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

2014 2015 2016 2017 2018

Number Share Number Share Number Share Number Share Number Share 

Aalto 21 0.15 22 0.14 25 0.16 18 0.12 29 0.16 

BI Norwegian Business School 20 0.13 15 0.10 19 0.11 19 0.11 19 0.14 

Copenhagen Business School (CBS) 44 0.12 30 0.08 35 0.09 32 0.08 47 0.10 

Erasmus School of Economics (ESE) 52 0.16 54 0.17 41 0.14 35 0.12 42 0.13 

Hanken 13 0.11 4 0.03 6 0.05 9 0.07 11 0.07 

HEC Paris (HEC) 17 0.17 13 0.14 9 0.15 14 0.17 19 0.20 

London School of Economics (LSE) 80 0.07 93 0.07 76 0.06 84 0.06 84 0.05 

NHH Norwegian School of Economics 7 0.06 15 0.11 4 0.03 19 0.12 13 0.09 

Rotterdam School of Management (RSM) 27 0.20 24 0.19 22 0.19 17 0.12 23 0.15 

Stockholm School of Economics (SSE) 15 0.12 10 0.08 11 0.09 11 0.07 18 0.10 

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

2014 2015 2016 2017 2018

Number Share Number Share Number Share Number Share Number Share 

Aalto 10 0.07 8 0.05 12 0.08 8 0.05 11 0.06 

BI Norwegian Business School 5 0.03 3 0.02 7 0.04 7 0.04 7 0.05 

Copenhagen Business School (CBS) 16 0.04 13 0.03 21 0.06 20 0.05 23 0.05 

Erasmus School of Economics (ESE) 31 0.09 26 0.08 31 0.11 27 0.09 44 0.13 

Hanken 5 0.04 2 0.02 2 0.02 2 0.02 3 0.02 

HEC Paris (HEC) 19 0.19 26 0.29 14 0.23 25 0.30 22 0.24 

London School of Economics (LSE) 40 0.03 26 0.02 27 0.02 34 0.03 45 0.03 

NHH Norwegian School of Economics 4 0.04 5 0.04 12 0.08 7 0.04 6 0.04 

Rotterdam School of Management (RSM) 21 0.15 14 0.11 14 0.12 16 0.11 22 0.15 

Stockholm School of Economics (SSE) 9 0.07 6 0.05 10 0.08 16 0.11 16 0.09 
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3.2 ABS Department Benchmarks
This section turns to the ABS-list publications of the Departments of NHH. The data is represented 
by the number of publications per “UFF excl. PhD” for each department, for different ABS-levels. 
Further details as to the number of publications are found in the accompanying tables.  

ABS Department Benchmark: Number of ABS 3, 4 and 4* publications per FTE

The top 3 ABS levels, that is 3, 4 and 4*, are reported in NHH’s annual report, and give an indication
of the quality of the publications. The Figure and Table below show the number of 3, 4 and 4*
publications per “UFF excl. PhD”. The results vary for the departments. Note that the ABS-list is not
relevant for the academic fields of FSK. 

Figure 17 Number of ABS 3, 4 and 4* publications per UFF excl. PhD 

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

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE

FIN 3.5 0.2 8.0 0.5 5.0 0.3 8.0 0.4 7.0 0.3 

FOR 9.5 0.3 14.0 0.4 17.5 0.5 16.8 0.5 26.3 0.7

FSK 1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RRR 5.5 0.2 2.3 0.1 2.0 0.1 6.8 0.3 10.3 0.4

SAM 17 0.4 17.7 0.4 23.5 0.5 26.3 0.6 28.5 0.6

SOL 10.5 0.3 9.0 0.2 11.0 0.3 17.0 0.5 15.0 0.4
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ABS Department Benchmark: Number of ABS 4 and 4* publications per FTE

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

Figure 18 Number of ABS 4 and 4* publications per UFF excl. PhD

Table 18 ABS 4 and 4* publications, number and per UFF excl. PhD
2014  2015  2016  2017  2018  

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE

FIN 1 0.1 5.0 0.3 3.0 0.2 7.0 0.4 4.0 0.2

FOR 3 0.1 4.0 0.1 1.5 0.0 6.0 0.2 9.3 0.3

FSK 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RRR 1 0.0 1.3 0.1 0.5 0.0 2.0 0.1 2.3 0.1

SAM 3 0.1 4.7 0.1 6.0 0.1 5.0 0.1 8.5 0.2

SOL 3 0.1 5.0 0.1 6.0 0.2 6.0 0.2 6.0 0.2
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ABS Department Benchmark: Further details for the interested reader

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

2014  2015  2016  2017  2018  

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE

FIN 2.5 0.1 3.0 0.2 2.0 0.1 1.0 0.1 3.0 0.1 

FOR 6.5 0.2 10.0 0.3 16.0 0.5 10.8 0.3 17.0 0.5

FSK 1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RRR 4.5 0.2 1.0 0.0 1.5 0.1 4.8 0.2 8.0 0.3

SAM 14 0.3 13.0 0.3 17.5 0.4 21.3 0.5 20.0 0.4

SOL 7.5 0.2 4.0 0.1 5.0 0.1 11.0 0.3 9.0 0.2 

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

2014  2015  2016  2017  2018  

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE

FIN 0 0.0 4.0 0.2 1.0 0.1 5.0 0.3 0.0 0.0

FOR 3 0.1 4.0 0.1 0.0 0.0 6.0 0.2 7.5 0.2

FSK 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RRR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

SAM 2 0.0 3.0 0.1 1.0 0.0 4.0 0.1 5.5 0.1

SOL 2 0.1 4.0 0.1 3.0 0.1 3.0 0.1 4.0 0.1

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

2014  2015  2016  2017  2018  

Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE Number Per FTE

FIN 1 0.1 1.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 4.0 0.2

FOR 0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0

FSK 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RRR 1 0.0 1.3 0.1 0.5 0.0 1.0 0.0 1.3 0.1

SAM 1 0.0 1.7 0.0 5.0 0.1 1.0 0.0 3.0 0.1

SOL 1 0.0 1.0 0.0 3.0 0.1 3.0 0.1 2.0 0.1
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4 NHH BONUS LIST AWARDS AND PhD DISSERTATIONS

4.1 BONUS AWARDS
The purpose of the NHH publication bonus scheme is to increase NHH visibility in top journals within
NHH’s research areas. NHH pays a bonus to researchers who publish articles in selected journals 
(NHH list) as well as to publications appearing in journals on a list prepared by the Financial Times
(FT list). The following Table summarizes the publication bonus awarded in 2018. 

Table 19  Bonus Awards NHH 2018

Author, title and journal 
Depart-

ment 
Walter Pohl, Karl Schmedders, Ole Wilms: “Higher-Order Effects in Asset Pricing Models
with Long-Run Risks”, The Journal of Finance 

FIN

Kyeong HunLee, David C. Mauer , Emma Qianying Xu: “Human capital relatedness and
mergers and acquisitions”, Journal of Financial Economics 

FIN

Choi, Tsan-Ming , Stein W. Wallace, Wang Yulan: “Big Data Analytics in Operations
Management”, Production and Operations Management 

FOR

Zoutman, Floris T, Gavrilova-Zoutman, Evelina, Hopland, Arnt Ove: “Estimating Both
Supply and Demand Elasticities Using Variation in a Single Tax Rate”, Econometrica 

FOR

B. Espen Eckbo, Tanakorn Makaew, Karin S. Thorburn: “Are stock-financed takeovers
opportunistic?”, Journal of Financial Economics  

FIN

Kaisa S. Pietikäinen: “Silence that speaks: The local inferences of withholding a response in
intercultural couples' conflicts”, Journal of Pragmatics

FSK

Marianne Bertrand, Sandra E Black, Sissel Jensen, Adriana Lleras-Muney: “Breaking the
Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labor Market Outcomes in Norway”,
The Review of Economic Studies  

SAM

Tzu-Ting Chiu,  Jeong-Bon Kim, Zheng Wang: “Customers’ risk factor disclosures and
suppliers’ investment efficiency”, Contemporary Accounting Research

RRR 

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

SOL

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

SAM

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

FIN

William F. Messier, Jr., Martin Schmidt: “Offsetting Misstatements: The Effect of 
Misstatement Distribution, Quantitative Materiality, and Client Pressure on Auditors’
Judgments”, The Accounting Review 

RRR 

Chang Koo Chi, Pauli Murto, Juuso Välimäki: “All-pay Auctions with Affiliated Binary 
Signals”, Journal of Economic Theory 

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

Table 20  PhD dissertations NHH 2018

Author and title
Depart-

ment 

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

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

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

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

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

Hegrenæs, Claudia: “Translation Competence Development and the Distribution of
Cognitive Effort: an Explorative Study of Student Translation Behavior” 

FSK

Kyritsis, Evangelos: “Energy Markets in Transition: Renewables, Bounds and Uncertainty:
An Econometric Approach” 

FOR

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

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

FOR

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

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

Ringdal, Charlotte: “Essays on Women's Bargaining Power and Household decision-
making”

SAM

Rydland, Monica: “Middle Managers' Role as Change Agents: Variations in Approaches
and their Contributions to the Progress of Change”

SOL

Schøyen, Øivind: “Legitimacy under Dual Moralities” SAM

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

FOR

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

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

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

Verma, Varun: “Essays on Empirical Corporate Finance” FIN
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5 Research projects (RCN and EU)

As noted in NHH’s 2018-2021 Strategy there are high expectations of NHH researcher:
“To ensure resources for the research groups and protects NHH’s reputation as an excellent
research institution, NHH’s researchers must obtain more funding from international funding 
arenas. NHH will place particular emphasis on applications for EU funding. International
benchmarking will be an important means of assessing goal attainment. Thus, NHH aims at
increasing its external funding for research given that it is an important indicator of relevance
and excellence”. 

A first step towards increasing the external research funding is to boost the application activity to
further develop the quality of the research proposals in future calls. Indeed, in 2018 NHH has
submitted a record number of applications, with a total of 22, of which 6 were sent to the Horizon
2020 program and 16 to The Research Council of Norway. In relative terms, and compared to 2017,
the 2018 activity has increased about 2- and 3-fold for national and European applications,
respectively. 

NHH’s high ambitions are reflected in the following:

 A total of  6 applications have been sent to the ERC within the H2020 framework programme,
and 6 were sent the FRIPRO programme of The Research Council of Norway. Both schemes
are considered flagships of excellence in the global and national arena with only the top ~10%
highest-quality applications selected for funding.

 In 86% of the 22 proposals, NHH was either the sole applicant or the coordinator of a research
consortia, underscoring its leader role in the application process.

The highest activity continues to be located in the Economics department. However, other
departments such as Business and Management Science are steadily engaging in the application
process, which ensures the diversification of NHH future grant portfolio and the appropriate balance
of the different research areas within the school.  

Figure 19 Number of publications per year and department
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In 2018, NHH was awarded 3 new projects. These are funded by the Horizon2020 ERC Advanced 
Grant programme, as well as two projects funded by the BIA and BALANCE programmes of The 
Research Council of Norway. Currently 3 proposals sent in 2018 are still pending evaluation. The 
Table below shows currently active projects.

Table 21 Active projects 2018

Funding Agency Programme
Depart-

ment
Year

applied
Duration
(years) 

NHH Role 

The Research
Council of Norway 

BALANCE* SAM 2018 3 Coordinator

The Research
Council of Norway 

BIA* RRR 2018 1 Coordinator

Horizon 2020 
ERC Advanced
Grant 

SAM 2017 5 Coordinator

The Research
Council of Norway 

FRIPRO – Young
Talent Researcher 

SAM 2017 5 Coordinator

The Research
Council of Norway 

FRIPRO -
TOPPFORSK 

SAM 2017 5 Coordinator

The Research
Council of Norway 

PROFESJON FIN 2017 4 Coordinator

The Research
Council of Norway 

PROFESJON RRR 2017 4 Coordinator

The Research
Council of Norway 

FINANSMARKED FIN 2017 4 Coordinator

ERANET NORFACE SAM 2016 3 Coordinator

ERANET NORFACE SAM 2016 3 Partner

The Research
Council of Norway 

Center of 
Excellence 

SAM 2016 10 Coordinator

The Research
Council of Norway 

SKATT FOR 2016 5 Coordinator

Horizon 2020 ERC-Starting Grant SAM 2016 5 Coordinator

The Research
Council of Norway 

FRIPRO-
TOPPFORSK 

SAM 2015 5 Coordinator

The Research
Council of Norway 

FRIPRO – Young 
Talent Researcher 

SAM 2015 4 Coordinator

* Indicates an awarded project which will start during summer 2019
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6 Research impact cases

NHH’s research shall contribute to new insights for business and society both in Norway and abroad.
Below, we present a summary of the impact cases that were collected in connection with the national 
evaluation of the social sciences, SAMEVAL. 

ORGCHANGE (FOCUS)
Summary: Through the FOCUS program, a five-year study of Telenor’s attempts to globally integrate parts of its
decentralized international organization was conducted. Two research teams have been centrally involved in following 
the integration journey in real-time working in close collaboration with the firm as well as international academic partners.
The research has been widely disseminated nationally as well as internationally through publications, talks, seminars and
workshops. It has also directly impacted decision-making within Telenor and inspired other firms pursuing similar 
organizational changes. 

Details of the impact: The research has primarily impacted industry. Firms are increasingly moving labor and operational
functions (production, purchasing, IT services) to low-cost countries, such as India and other Asian countries. Norwegian 
firms need to develop a competitive advantage based on competence and socalled knowledge workers. The FOCUS
research in collaboration with Telenor provides indepth information on how one important Norwegian-based
multinational (MNE) is currently handling this. The research covers both organizational solutions and the processes that
enable (or hinder) changing from one strategy and organizational solution to another. As such, the research brings 
complementary perspectives, requiring different research methods. Real time studies such as these contribute to existing
knowledge by providing new perspectives on large-scale organizational change as compared with retrospective research.
The complex and messy realities and more specifically how these are handled come to the forefront. The research design
also allows the organization and the researchers to learn together by reflecting on practical experiences, drawing on
existing theory, and it provides opportunities for building new theory to account for unexpected and poorly explained 
emergent phenomena. The research publications illustrate how new insights about organizational solutions such as global 
integration of functions and innovative business 

Operations Research Transforms the Scheduling of Chilean Football Leagues and 
the South American World Cup Qualifiers (SHIPPING AND LOGISTICS)
Summary: For the past 12 years, more than 50 sports tournaments in South America have been scheduled using 
Operations Research.  The estimated economic impact is about USD 59 million, including reductions in television 
broadcaster operating costs, growth in pay television subscriptions, increased ticket revenue, and lower travel costs for 
the teams. The incorporation of team requirements and various sporting criteria has also improved process transparency 
and schedule fairness. Furthermore, the models and methods have been disseminated widely, helping to promote 
Operations Research as an effective tool for addressing practical problems.

Details of the impact: To date, more than 50 tournaments have been scheduled using our Operations Research approach. 
The total direct economic impact in Chilean soccer industry over the past 12 years amounts to about $59 million. This
is due to impact on ticket revenue (41%), increased revenue from TV subscribers (47%), travel cost savings of TV station 
and teams (12%). Unlike conventional businesses, soccer has a large social component. For example, about 3.4 million
spectators filled the stadiums for the 2014 World Cup finals matches in Brazil and the television coverage reached 3.2
billion people around the world. Therefore, attractive tournaments produce fan enjoyment that exceeds the ticket
revenues or subscriber fees actually paid. Thus, the qualitative impact of improved scheduling is equal to, if not greater 
than, the quantitative impact. The benefits have been particularly  significant in the following areas: greater transparency
of scheduling criteria; better scheduling fairness; greater attractiveness; fewer undesired rescheduling of matches once 
the tournament is ongoing; better public order; greater credibility; better performance in international tournaments; 
better operations at the stadiums; less player fatigue thanks to better travel sequences; more exciting tournaments
concentrated towards the end of the season. In addition to the quantitative and qualitative effects mentioned above, this 
research has had a significant educational impact through outreach activities and the creation of content used by schools,
universities, and the media. These activities have reached thousands of high school and university students in four 
countries (Argentina, Chile, Norway, USA). Through videos and online material, a more general audience of millions of
television viewers and Internet users have been reached. For example, in 2011, Guajardo explained in layperson’s terms 
how to create better schedules in the Forsker Grand Prix, as part of the annual Forskningsdagene in Bergen. 
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Improving forest transportation by Operations Research and Game Theory methods
(ENE)
Summary: Operations Research and Game Theory methods have helped the forest industry in Sweden to perform better
transportation plans between supply and demand points, among thousands or hundreds of millions of possibilities. 
Opportunities of collaboration for different companies operating in nearby areas enhance the possibilities of reducing 
cost, to overall estimated savings of 14-22%. The impact in the environment is also positive, due to the reduction of CO2 
emissions and the potential increase in the use of bioenergy. Today several companies use systems developed directly in 
their operational planning and many more in various industrial case studies for strategic analyses. 

Details of the impact: In the case study with the wood producers, the cost savings due to better planning within each
company were about 5%, while collaboration among companies increased this to a total of 14% or SEK 64.6 million per 
year. The environmental effects of better cooperation were about 20% reduction of emissions. As result of the case study,
three companies started collaborating in 2008 on a monthly basis. As for the case in forest fuels, extensive data analysis 
has been performed on about 200,000 transports of 6.1 million tons of forest biomass, equivalent to 17.4 TWh of
energy consumption or about 4% of Sweden's total energy consumption. The identified potential savings amount
to 22.18%. This corresponds to 140.6 million SEK per year, which is highly significant for a low profit industry. This
is equivalent to a reduction from 61.55 to 39.02 km in the average travelled distance. In particular, when comparing 
the optimal collaborative solution with the realized non-collaborative solution, the potential cost savings are about 
11.58%. This corresponds to 73.4 million SEK per year, a reduction from 61.55 to 48.66 km in the average travelled
distance, 30% or yearly 3,365 tonnes of CO2 emissions, a reduction from SEK 36.36 to 32.15 in the cost per MWh,
and 2.3 TWh of renewable energy consumption yearly. A developed decision support system FlowOpt has been used in 
about 40 case studies with Swedish and European forest companies and government organizations during the last 15
years. It has been used to evaluate the performance and suggest improvements at single companies as well as several 
companies making collaborative schemes. It has been used in projects to develop and implement logistic network and 
collaborative structures. This includes the location of new train terminal for the forest companies StoraEnso/Sydved and 
decision to design and use a train system for the forest company Sveaskog. Optimization has been implemented for daily 
use at Holmen for backhauling planning and is being implemented at two forest companies as their central planning 
systems. At Skogforsk and the many collaborating companies the use of DSS-FlowOpt has been instrumental and a vital
contribution of the development of logistic planning within the forest sector. It has also been a base for other planning 
tools developed for the Swedish forest industry. Moreover, it has also been a major contribution in the continuous work
in developing forest logistic planning where Sweden is now regarded to be a world-leader. 

Active Fund Management (FOR) 
Summary: For a number of years DNB has been selling and marketing three mutual funds as being actively managed.
However, these funds have been managed more like passive than active funds. Falsely active funds have six times higher
fees than passively managed index funds. The Norwegian Consumer Council has filed a lawsuit against DNB on behalf 
of 180,000 consumers. This is the biggest class action lawsuit in Norwegian history. An important part of this lawsuit is 
reports written by Bjerksund and Døskeland. The attention gained by the lawsuit, has led to a professionalization of the
fund industry, including lower fees and improved information to consumers. 

Details of the impact: The lawsuit from The Norwegian Consumer Council against DNB on behalf of 180,000 consumers
is built on several reports we have written. These reports again builds on both our own research but also research done by 
others. Irrespective of the outcome of the lawsuit, our careful analyses have helped increase the transparency and 
competence of both households and the mutual fund industry. DNB and other funds have already started to report more 
information on the degree of active management. The funds that have been accused of being passive have become more
active. Furthermore, we see that the fee for so- called active managed funds are going down. For example, the yearly fee
for the DNB funds have gone from 1.8 % to 1.4 %. In a low-interest regime, fees are very important. For long time saving 
(such as pensions), a too high fee can reduce the return with up to a third. We are increasingly becoming responsible of 
our own financial decisions. Knowledge about active fund management is relevant for many households. The topic is also
important for the nation of Norway. Over the last years, there has been a discussion of the degree of active fund 
management of the Oil Fund. Thus, increased attention about the topic leads to more knowledge, which again will help
households and Norway to make better financial decisions in the future. 
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Board gender quotas (CORPORATE FINANCE) 
Summary: The CCF members Karin Thorburn and Espen Eckbo have, together with Knut Nygaard at Oslo and Akershus 
University College, a working paper on board gender quotas. As a result of their research, Thorburn was invited to the 
Swedish Ministry of Employment to discuss their results, and she has participated in the debate on board gender quotas
in Sweden. The Swedish government put forward a proposal on board gender quotas Fall 2016. The proposal was, 
however, rejected by the other parties.

Details of the impact: In 2005, Norway became the first country to mandate gender-balanced corporate boards. Eckbo, 
Nygaard, and Thorburn hypothesize that a gender quota reduces director CEO experience and increases board 
independence. Contrary to prior research, their robust performance estimates fail to reject an overall value-neutral effect
of the quota, even for firms with all-male boards. They also show that, while boards lost some CEO experience, firms did 
not increase board size (to retain key male directors) or change legal form (to avoid the quota), and managed to maintain
board network power. They conclude that investors and firms alike viewed the quota as a relatively low-cost constraint.

Competition in the grocery sector (CBE)
Summaryt: The Norwegian Competition Authority (NCA) de facto stopped a proposed temporary upstream co-operation
between NorgesGruppen and Ica in 2014. The main concern from NCA was that NorgesGruppen could use internal 
wholesale prices as a means to soften downstream price competition between NorgesGruppen’s and Ica’s retail outlets.
NCA refers to Foros and Kind (2008) as the theoretical foundation for this effect. Our contributions in the policy debate 
have also had impact; see below for more details.

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

Design and Regulation of Electricity Markets (NHH-ENE-EL) (ENE) 
Summary: The research has focused on 1) congestion management and pricing in competitive wholesale markets for
electricity, and 2) benchmarking and regulation of natural monopolies in distribution and transmission. By investigating
alternative market designs and regulatory schemes, the research has contributed to major developments in the regulation
model, as well as increased understanding of complex pricing issues among industry participants such as the regulator 
(NVE), policy makers (the Ministry of Petroleum and Energy), the industry association (Energy Norway), the power
exchange (Nord Pool), and society in general. Research has been disseminated in commissioned reports, industry 
meetings, and legal expert assessments. 

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

Price risk (FOR)
Summary: Bjerksund and Stensland have developed three option pricing formulas that are used all over the world. These 
formulas are implemented in a large number of different software packages and are used extensively every day for
valuation and risk management. The typical users are traders, banks, regulators and auditors, as well as firms to evaluate
employee options/warrants. Bjerksund and Stensland have developed models for valuation and management of electricity
price risk in the Nordic market. The results are implemented in computer software ETRM (Energy Trade Risk 
Management) used by the industry and was disseminated through the NHH part-time executive programme
“Kraftanalytikerstudiet”. 

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

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

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

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

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

 Scaling of design thinking as an approach for innovation and agility

The research has created business impact in terms of; 1) Improved and innovative services to the marketplaces and 2) 
New ways of thinking and working (e.g. design thinking) for better adapt to changing customer behaviours and jobs. 
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Measures to curb profit shifting by use of debt - TAX REFORM (NoCeT)
Summary: NoCeT research has guided the Norwegian government and the OECD in the design of thin capitalization 
rules. These are rules to curb profit-shifting by multinational firms. NoCeT research shows that both internal and external
debt should be included in the measure of debt and that it is better to use a rule that limits interest deductions if they
exceed a certain share of profit (earnings stripping rules) than debt-to-asset ratio rules. NoCeT researchers were also 
influential when EBIT was implemented as profit measure. EBIT is preferable because it does not favour firms depending 
on their capital intensity.

Details of the impact: The research of NoCeT had a direct impact on policy proposals by the OECD and implementations 
by the Norwegian government (see references). Guttorm Schjelderup had an active role and promoted the NoCeT 
research results in an expert committee that outlined the latest reforms in the Norwegian tax system for capital and
corporate income (NOU 2014:13). On request from the Norwegian Tax Administration, Dirk Schindler and NoCeT
affiliate Martin Ruf wrote an article on the German experience with thin-capitalization rules. The earnings stripping 
legislation that became active in Norway in 2014 and were strengthened in 2016 match closely the conclusions and 
recommendations in this article. Dirk Schindler was also invited to a tax-policy workshop at the German Federal
Ministry of Finance in January 2015 in order to talk about profit shifting and possibilities to regulate it. Last but not 
least, the Norwegian Tax Administration has a strong interest in the research results and, for example, invites NoCeT 
researchers to write popular science articles for their internal research newsletter. Public media also refer to and ask
NoCeT researchers for comments on cases of profit shifting and anti-avoidance rules (e.g. after the ESA ruling on the 
Norwegian thin capitalization rules).

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

Fiscal Rule (SAM/macro)
Summary: The fiscal rule (“handlingsregelen”) has been the cornerstone of Norwegian fiscal policy since its introduction 
in 2001. The rule determines the spending of petroleum revenues in the sense that the gap between public expenditures 
and non-oil government revenues should, in a normal year, amount to the expected return on the government pension 
fund. Our research has contributed to the conduct of fiscal policy according to the rule – and more importantly – to the 
recent re-interpretation of the rule in light of significantly lower expected returns in the years to come in combination
with expected reductions in the revenues from oil and gas production. 

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

Girl Power (FAIR)
Summary: The research project developed and evaluated two training programs, 'protect your life' and 'build your life',
which aimed to empower adolescent girls and young women in Tanzania to postpone adolescence pregnancy and live
HIV-free. It was recently selected by the DREAMS Innovation Challenge to become a Dream Project (awarded to 56 out
of 800 applicants) to be implemented across five regions in Tanzania. The training programs have also been adopted by 
several non-governmental organizations in Tanzania and have attracted international attention.

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

Media (CBE)
Summary: The research group has had impact on e.g. the Ministry of Culture and market participants’ understanding of 
market failures in the media market, and on whether and how the public sector might be able to correct the failures. Based 
on research on two-sided markets, the research group has stressed the importance of finding the optimal mode of financing 
public and private broadcasters (in casu, NRK and TV 2). The group’s impact in this area is evident through e.g. St.
meld.nr 30 (2006-2007), Kringkasting i en digital fremtid, and St. 14 (2016–2017), Kommersiell allmennkringkasting.
The group has also had impact on e.g. merger policy and regulation of media ownership (see, e.g., 
Medieeierskpsutredningen, 2012).

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

Tax compliance (FAIR)
Summary: We conducted a field experiment that provided new knowledge about how tax compliance can be increased.
In particular, we documented that a moral appeal can be very effective in increasing tax compliance. We also provided 
the tax administration with a better understanding of effects of an information letter to the taxpayers. The direct impact of 
the field experiment is estimated to be an increase in self-reported income from foreign countries by 150 million NOK. 
The letters, developed as part of the study, are now used by the tax administration and we expect the long-run effect to be 
considerably larger.

Details of the impact: We document a large and significant effect of receiving an information letter. Those who received
the neutral information letter reported 40 percent more in foreign income than those who received no letter. Even more
striking is the result of including a moral appeal in the letter. Those who received a letter with a moral appeal reported on 
average 2/3 more in foreign income than those who received the neutral letter. The immediate effect of our letters is 
estimated to be a 150 million NOK increase in self- reported income. More importantly, the research contributes to the 
understanding of how to handle tax evasion more generally by providing a better understanding of what motivates people
to self-report their income. A version of the letters developed as part of this field experiment is now in general use by the 
tax administration. 
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EVENTUELT - MØTE 4/19 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 

Arkivreferanse 17/02274-28 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 32/19 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet. 
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HANDLINGSPLAN FOR PEDAGOGIKK 2019 

Saksbehandler Frank Mortensen 

Arkivreferanse 15/01530-42 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 03.06.2019 7/19 

Bakgrunn: 
Rektoratet nedsatte i mai 2018 en arbeidsgruppe for å utarbeide en ny handlingsplan for pedagogikk. 
Arbeidsgruppens medlemmer var:  

Therese Sverdrup, prorektor,  
Linda Orvedal, programleder (BØA) 

Endre Bjørndal, programleder (MØA) 

Tore Leite, undervisningsansv. FIN 
Iver Bragelien, undervisningsansv. FOR 

Kristin Rygg, undervisningsansv. FSK 

Lars Ivar Berge, undervisningsansv. RRR 

Hans Jarle Kind, undervisningsansv. SAM 
Trond V Johannessen, undervisningsansv. SOL 

Ingelin Uthaug, NHHS 

Arild Raaheim, professor II i pedagogikk 
Arild Schanke, adm 

Frank Mortensen, adm 

Gruppen har utarbeidet ny handlingsplan. Planen har vært på høring i organisasjonen og ble av vedtatt 

av rektoratet 26.april 2019. 

Innledning 
Både kunnskapsdepartementet og NHH har høye ambisjoner for utdanningsvirksomheten. NHHs 

strategi for 2018-20211 og stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning2  legger føringer for den 

pedagogiske handlingsplanen. Planen kompletterer NHHs system for kvalitetssikring av utdanningen, 
instituttenes strategiplaner og NHHs personalpolitikk. 

1 Strategi for NHH 2018 – 2021 https://www.nhh.no/om-nhh/strategi/
2

Meld. St. 16 (2016 –2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-

utdanning/innsikt/kvalitet-i-hoyere-utdanning/id2008162/

Orienteringssak 7/19
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Handlingsplanen skisserer mål for pedagogisk utviklingsarbeid på NHH. Videre foreslås det konkrete 

tiltak for målområdene undervisning og vurdering, pedagogisk kompetanse og arenaer for 

erfaringsutveksling. 

Hovedmål for pedagogikk ved NHH 
NHH skal utdanne fremragende økonomer og ledere med solide analytiske ferdigheter, god 

teknologiforståelse og et sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. Undervisning ved NHH, 

studieprogrammer og læringsmiljø skal kunne måle seg med topp internasjonale handelshøyskoler. I
NHHs strategi for 2018-2021 vektlegges behovet for å lære studentene å lære.  

NHH er en institusjon der undervisning verdsettes høyt. Sammen med forskning på et høyt nivå, har 
dette bidratt til NHHs posisjon som en av de fremste utdanningsinstitusjonene i Norge. 

I samarbeid med samfunnet må NHH utvikle studietilbudet på grunnlag av faglige og pedagogiske 

diskusjoner. Et sterkt kollegialt fellesskap og faggrupper med kultur for samarbeid og læring skal 
kjennetegne NHH. NHH skal ha en kultur for kvalitet i utdanningene der administrasjon, fagstab og 

studenter hele tiden jobber sammen for å forbedre studiekvaliteten.  

Underviserne ved NHH er aktive forskere, og relevant forskning integreres i undervisningen. Dette 

betyr at studentene skal få innsikt og trening i forskningslignende aktiviteter. De skal få innsikt i 

hvordan ny kunnskap utvikles og valideres, og hva som kjennetegner anerkjent akademisk og 
vitenskapelig praksis i de relevante fagdisiplinene. I stortingsmeldingen skriver regjeringen at den 

også forventer vesentlig mer forskning på egen utdanning. Regjeringen begrunner dette med at dersom 

universitetene og høyskolene i økende grad dokumenterer og forsker på egen utdanningsvirksomhet, 

vil kunnskapsgrunnlaget for kvalitet i høyere utdanning øke. Regjeringen forventer at fagmiljøene 
bruker eksisterende kunnskap og forsker på egen utdanningsvirksomhet for å utvikle utdanningene, og 

mener at de faglige ansatte bør teste om undervisningsmetodene de bruker har ønsket effekt på 

studentenes læring. 

For NHH betyr det at det skal tilrettelegges for at man til enhver tid kan bruke de beste pedagogiske 

metoder og vurderingsformer. Samtidig ønsker NHH variasjon i pedagogisk opplegg mellom fagene. 

Pedagogikk skal tilpasses fagenes innhold, være variert, skape engasjement og sikre god læring for 

studentene. Studentene skal få undervisning, tilbakemeldinger og vurderinger som aktiviserer og 

engasjerer og som tydelig samsvarer med det fastsatte læringsutbyttet.  

Studenter skal møte krevende og engasjerende studier. Studentsentrert undervisning betinger at 

studentene møter forberedt til undervisningen, er aktive deltagere og gir tilbakemeldinger til 
underviserne om hvordan undervisningen har fungert.  

For at studentene skal lykkes med studiene, må de trives, ha gode levekår og et godt og inkluderende 

læringsmiljø. Den enkelte student og studentforeningen (NHHS) skal kunne delta i diskusjoner om 
undervisningen. 

Målområder 

1. Undervisning og vurdering

Mål: Undervisningen på NHH skal være variert, skape engasjement, sikre god læring for 

studentene og baseres på pedagogisk forskning. 

Utviklingen mot mer studentsentrert undervisning er tydelig ved NHH. Flere kurs tilbyr undervisning 

med casearbeid, gruppeundervisning, eksperimenter, simuleringer mm. Ved hjelp av teknologi er det i 

større grad enn før mulig å benytte alternative undervisnings- og vurderingsformer. 
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Underviserne skal på basis av det definerte læringsutbyttet og kunnskap om ulike pedagogiske 

metoder, gjøre beviste valg av undervisnings- og vurderingsformer. Den fagdidaktiske diskusjonen bør 

skje i et fellesskap med kursansvarlige, undervisningsansvarlige, kollegaer, institutt, programledere og 
faglig-pedagogisk ekspertise. Studentene skal involveres i den pedagogiske diskusjonen gjennom 

studentenes representanter i utvalg. NHHs undervisning skal fremme kritisk tenkning, kreativitet og 

samarbeid. Undervisningen må legge til rette for at studentene skal få trening i samarbeid og bruk av 
relevant moderne teknologi. Studentene er ansvarlige deltakere i egen læring, og de skal integreres i 

det sosiale og akademiske fellesskapet. For NHH er det viktig at alle studentene blir faglig og sosialt 

integrert. Gruppearbeid kan med fordel benyttes til å sette sammen interkulturelle team.  

Læringsutbytte skal være et verktøy for pedagogisk og metodisk utviklingsarbeid og sette studenten i 

sentrum av egen læringsprosess. NHH skal legge til rette for studentsentrert undervisning som er 

tilpasset læringsutbyttet i kurset og de overordnede målene for studieprogrammene. Studentenes 
læringsressurser består av pensumbøker, oppgaver, kompendier osv. De senere årene har digitale 

læringsressurser blitt mer tilgjengelig. Det er viktig at disse er kvalitetssikret og bidrar til studentenes

læring.  

Stortingsmeldingens krav er at alle studenter skal møte læringsformer der digitale muligheter utnyttes, 

og regjeringen forventer at institusjonene løfter utvikling av digitale løsninger til strategisk nivå og 
definerer mål og forpliktende tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser. KD vil stille krav i 

tildelingsbrevene om at institusjonene definerer mål og konkrete tiltak knyttet til digitalisering av 

læringsprosesser. Undervisningsteknologi gir muligheter til å berike utdanningen og gi studentene 

bedre oppfølging, selv i fag med mange studenter per underviser. NHHs undervisere må være 
oppdatert på utdanningsteknologi, slik at de kan benytte teknologien for å fremme studentenes læring. 

Studentenes læringsutbytte øker dersom teknologibruken kombineres med en eller annen form for 

lærerstøtte eller interaksjon studentene imellom. Underviserne skal ha teknologisk støtte mht. å 
digitalisere undervisning og vurdering (Canvas, Wiseflow, videoproduksjon mm). 

Digitale læringsressurser er godt egnet for deling med kollegaer. På NHH skal det etterstrebes en 

delingskultur. Det skal være mulig for fagstaben å finne og bruke læringsressurser utarbeidet av 
kollegaer. 

En utvikling med flere obligatoriske aktiviteter i kursene, mer obligatorisk oppmøte og at flere går bort 
fra det tradisjonelle oppsettet med en skoleeksamen på slutten av semesteret, gjør at 

arbeidsbelastningen kan bli stor for studentene samlet eller i perioder av semesteret. Det tilsier behov 

for økt koordinering på program-/profilnivå. Studentene skal oppleve en jevn arbeidsbelastning både 
innenfor kurs og på tvers av kurs i løpet av semesteret. Kontinuerlig engasjement i faget over tid sikrer 

god og dyp læring. 

Vurderingsformene betyr mye for studentenes læring. Studentene tilpasser sin læringsprosess etter det 
de tror vil bli testet på eksamen. Vurderingsformene på NHH skal stimulere til dybdelæring og 

utformes slik at det definerte læringsutbytte testes.  

Studentassistenter er en viktig ressurs i mange kurs og gjør at studentene får tettere oppfølging. Det vil 

være nyttig for høyskolen å videreutvikle denne ressursen. 

NHH er i ferd med å rehabilitere 1963-delen av bygningsmassen. Dette inkluderer auditorier og 

rommene i klasseromsfløyen. Ved ombygningen vil derfor tre av de middels store auditoriene og alle 

klasserommene i fløyen bygges om, noe som vil muliggjøre målet om mer studentsentrert 

undervisning.  

Tiltak 

1. Så langt det er mulig legge til rette for at fagansatte kan
dele på kursansvar, eller at det legges til relevante

faggrupper

Instituttene Kontinuerlig 
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2. Gjennomføre benchmarking av undervisningen mot

relevante utdanningsinstitusjonene i Norge og i utlandet,

og kartlegge omfanget av ulike undervisnings- og
vurderingsformer på NHH

Teaching and 

Learning Lab NHH 

2019 

3. Søke samarbeid med andre institusjoner om forskning på

egen utdanning

Instituttene / 

Teaching and 
Learning Lab NHH 

Kontinuerlig 

4. Definere mål og tiltak knyttet til digitalisering av

læringsprosesser

Digitaliseringsu. 2019 

5. Videreutvikle nettsidene om pedagogikk og

undervisningsstøtte med informasjon om ulike

undervisnings- og vurderingsformer, tilgjengelig

utdanningsteknologi, eksempler fra NHH og
studieadministrative rutiner

Teaching and 

Learning Lab 

Kontinuerlig 

6. Prøve ut og evaluere alternative vurderingsformer Instituttene 2019 - 2021 

7. Tilrettelegge undervisningsrommene for studentaktive
undervisningsformer

Avdeling for styring, 
økonomi og drift 

2019-2021 

8. Støtte til fagstab som ønsker hjelp til å ta i bruk ny

teknologi.

Teaching and 

Learning Lab 

Kontinuerlig 

2. Pedagogisk kompetanse

Mål: NHHs fagstab og administrasjon skal kjenne til og ha kompetanse til å hente ut det beste 

fra tilgjengelige lærings- og vurderingsformer. 

Høsten 2018 fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift om ansettelse og opprykk. 
Forskriftsendringen medfører nye krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelser og opprykk til 

førsteamanuensis- og professorstillingene. Virkningstidspunkt for forskriftsendringene er 1. september 

2019. NHH må utvikle egne kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne 

skal dokumenteres. NHH vil følge opp stortingsmeldingens føringer mht. meritteringsordningen, 
fagfellevurdering og kollegaveiledning.  

Fagstaben skal ha en pedagogiske basiskompetanse som innebærer å kunne planlegge og gjennomføre 
gode læringsaktiviteter og undervisning. Fagstaben skal kunne begrunne eget lærings- og 

kunnskapssyn og undervisnings- og vurderingsmetoder som velges, og forholde seg reflekterende til 

egen rolle som underviser.  

Opplæring i ulike former for studentsentrerte undervisningsformer kan gjennomføres både i 

pedagogiske kurs og på pedagogiske seminarer. NHH bør tilrettelegge for at kursansvarlige får 

mulighet til å dele erfaringer med hverandre. Der omlegginger til mer studentsentrert undervisning er 
gjennomført, bør det formidles via «Teaching and Learning Lab3». 

Praksis for læring og undervisning er i endring på NHH og ellers i Norge. Det fokuseres mer på 
studentaktive læringsformer. Ny teknologi gjør at læring og undervisning i større grad er uavhengig av 

tid, sted og individuelle forskjeller. Møtet mellom foreleser og student vil skje på flere måter enn den 

tradisjonelle forelesningen som har høy grad av monolog. En dreining av undervisningen kan 
imidlertid være komplekst og vanskelig. I mange tilfeller vil det være nødvendig å prøve seg fram med 

flere undervisere eller studentassistenter. Det kan være behov for ekstra teknisk og administrativ støtte 

eller midler til innkjøp av simuleringsspill, programvare eller andre former for digitale 

læringsressurser. Det vil derfor kunne være nyttig om høyskolen sentralt har frie midler som kan 
benyttes til å støtte utvikling av kurs.  

3 https://www.nhh.no/paraplyen/arbeidsstotte/teaching-and-learning-lab/ 



7/19 Handlingsplan for pedagogikk 2019 - 15/01530-42 Handlingsplan for pedagogikk 2019 : Handlingsplan for pedagogikk 2019

5 

NHH vil øke forskningen på egen utdanning. NHH vil støtte initiativ der undervisere ønsker å 

publisere vitenskapelig arbeid med pedagogikk som tema. Det kan gjerne gjøres i samarbeid med 

andre institusjoner. 

Tiltak 

9. Videreutvikle kurstilbudet mht pedagogisk
basiskompetanse i tråd med føringer fra departementet

Rektoratet og Teaching 
and Learning Lab NHH 

2019 

10. Følge opp departementets føringer mht økte krav ved

ansettelser og opprykk

Rektorat 2019 

11. Styrke opplæringstilbudet mht veiledningspedagogikk Teaching and Learning

Lab NHH 

2019 

12. Styrking av det pedagogiske opplæringstilbudet til

studentassistentene

Teaching and Learning 

Lab NHH 

2019 

13. Implementere system for merittering på bakgrunn av

undervisningskompetanse

Rektoratet 2019 

14. Utvikle system for pedagogisk mappe der
underviserne kan dokumentere egen kompetanse og

praksis om undervisning

Rektoratet 2019 

15. Innføre en ordning med såkornmidler der undervisere
og institutter kan søke om økonomisk støtte til

utprøving og evaluering av undervisningsmetoder.

Teaching and Learning 
Lab NHH 

2019 

3. Arenaer for erfaringsutveksling

Mål: NHH skal ha formelle og uformelle arenaer der undervisning og pedagogikk blir diskutert 

og fagmiljøet kan utveksle erfaringer 

Diskusjoner og erfaringsutveksling om undervisning og pedagogikk skjer først og fremst i uformelle 

samtaler med de nærmeste kollegaene. Kollegaer eller faggrupper som har et felles ansvar for 

undervisning kan legge til rette for gode diskusjoner om undervisningen.  

KD mener at undervisningen har vært for privatisert mange steder. Både innholdet i kursene og 

undervisnings- og vurderingsmetodene har i for stor grad vært opp til de enkelte kursansvarlige. De er 

også tydelige på at det i høyere utdanning har vært svak kultur for at de faglig ansatte observerer og 
vurderer hverandres undervisning i norsk høyere utdanning. Departementet forventer derfor at 

institusjonene mer systematisk arbeider med kollega- og fagfellevurdering. 

NHH vil fortsette med å arrangere felles samlinger for fagstaben der pedagogikk er tema. Det kan skje 

sentralt eller på instituttene. Hvert semester arrangeres det f.eks. pedagogiske seminarer for hele 

høyskolen. På instituttnivå er undervisningen ofte tema på årlige strategiseminarer. I tillegg har noen 

av instituttene pedagogikk og undervisning som tema på de interne instituttseminarene i løpet av året.  

Som den fremste institusjonen innenfor økonomisk-administrativ utdanning i Norge, har NHH et 

nasjonalt ansvar. NHH arrangerer derfor hvert år FIBE, en nasjonal konferanse for vitenskapelig 
ansatte innenfor våre fagområder. Pedagogikk er et av de faste sporene på konferansen. 

Tiltak 
16. Prøve ut kollega- og fagfellevurdering på NHH Programledere / 

Teaching and 
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1. INNLEIING

2018 har vore eit år prega av mange saker. I 2018 hadde studentombodet totalt 58 saker 

fordelt på 63 studentar, noko som gjer 2018 til det året med flest saker og studentar sidan

oppstarten i 2016. 

I løpet av 2018 har det vore mykje merksemd rundt seksuell trakassering både i samfunnet

generelt og universitets- og høgskulesektoren spesielt. Det er likevel ikkje samsvar mellom

auka i talet saker som har koma inn til studentombodet i same periode og den generelle 

merksemda rundt #Metoo. 

Som studentombod får ein saker som ikkje nødvendigvis speglar institusjonen fullt ut. 

Studentane som tek kontakt har ofte saker som ikkje er A4 eller har opplevd institusjonen på

ein måte som ikkje nødvendigvis er representativ for korleis fleirtalet vert møtt. Dette gjer at

innhaldet i denne rapporten ikkje utan vidare kan takast til inntekt for at alle studentane ved

NHH opplever det på same måte. 

Studiebarometeret viser at NHH jamt over scorar høg innan kategorien «Organisering»,1 som

omfattar mage av dei sakskategoriane som kjem inn til studentombodet. Dette tilseier at dei

fleste studentane jamt over er godt nøgde med NHH.  

I denne rapporten ynskjer eg å gjera greie for nokon av saksområda studentombodet har

jobba med i 2018 og gje nokre tilrådingar om kva som bør vurderast gjort annleis basert på

erfaringane med desse sakene. 

Bergen, 21. mai 2019 

Sigbjørn Råsberg 

Studentombod 

1 Omfattar mellom anna informasjon om studieprogam, administrativ tilrettlegging etc. 
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2. OM STUDENTOMBODET

Noregs Handelshøgskole (NHH) har hatt studentombod sidan 1. januar 2016. Ordninga vert
etter alle solemerke lovpålagd2 ila. 2019, men så langt er det studentombod ved totalt 13 
institusjonar.  

Sidan oppstarten er det Sigbjørn Råsberg som har vore studentombod ved NHH. NHH er den
minste av institusjonane i Noreg med studentombod. Som ein følgje av at NHH er ein relativt
liten institusjon inngår rolla som studentombod som éi av fleire oppgåver i stillinga til den 
som ikler rolla. Oppgåvene er estimert til inntil 30 % av stillinga. Av omsyn til uavhengigheit 
er det eit klart skilje mellom rolla som studentombod og dei andre oppgåvene som vert gjort
av Råsberg som ein del av staben på NHH. Dei resterande 70 prosentane av stillinga knyter 
seg til anna juridisk arbeid enn studentsaker, då hovudsakleg knytt til anskaffingar, 
kontraktar og juridiske vurderingar.  

Studentombodet er jurist og yter uavhengig juridisk rådgjeving til studentar i studentsaker.
Verksemda er regulert i eit mandat gitt av styret ved NHH. Der vert det mellom anna slege
fast at studentombodet er uavhengig og ikkje kan instruerast. Vidare er det presisert at
studentombodet skal sjå til at sakene får ei forsvarleg og korrekt handsaming, og at
studentane sine rettar vert tekne vare på og løysast på lågast mogleg nivå. Tenestene 
studentombodet yter er eit supplement, og ikkje eit alternativ, til rådgjevingstenestene,
studieadministrasjonen si rettleiingsplikt etc. 

I uavhengigheita ligg det at studentombodet har teieplikt etter forvaltningslova (fvl.) § 13
overfor andre, inkludert fagstab, administrasjon, leiing, studentar etc. Vidare skal
studentombodet sjå på kva som er rett, ikkje isolert kva studenten ynskjer å oppnå.
Studentombodet si rolle vil naturleg vera meir sentral i saker der studenten ikkje har krav på
eller er representert med advokat, enn i saker der studenten har slik juridisk hjelp. Det er
likevel grunn til å understreka at det ikkje ligg til studentombodet si uavhengige rolle å
fungera som studenten sin advokat. I dette ligg det òg ei plikt til å realitetsorientera
studentar som ikkje har ei sak. Studentombodet skal vera ein nøytral støttespelar som
hjelper studenten til å fremja saka si på ein best mogleg måte og gjera prosessen studenten
står i meir føreseieleg og oversiktleg. Med dette kjem det òg indirekte ei kvalitetssikring av 
vedtak og prosessar gjort av NHH. 

Studentombodet er vidare observatør i læringsmiljøutvalet (LMU) ved NHH. 

3. SAMARBEID

Samarbeid med andre er problematisk når studentombodet samstundes skal vera uavhengig
og oppretthalda teieplikta. I ein del tilfelle vil det likevel vera tenleg å samarbeida med andre

2 Hausten 2018 vart det gjennomført høyring om endringar i uhl. som mellom anna gjekk ut på å lovfesta studentanes rett 
til tilgang på studentombod. 
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for å nå eit best mogleg resultat. I saker der kontakt med studenten er oppretta vil dette 
kunne løysast med å innhenta eit samtykkje frå vedkommande.  

Tilsvarande er det nyttig at dei som kjem i kontakt med studentar i fyrsteline gjev
informasjon om studentombodsordninga og vidareformidlar kontaktinformasjon. Det at
Studieadministrativ avdeling informerer aktuelle studentar om at dei kan søkja råd og hjelp
hjå studentombodet bidreg til at studentane vert merksame på ordninga. 
Studieadministrasjonen er slik ein verdifull kanal for å marknadsføra studentombodet. Det er 
eit godt samarbeid mellom aktørane og studentombodet har inntrykk av at begge partar ser
nytten av dialog med kvarandre.  

Døme på slikt samarbeid er mellom anna at studentombodet har blitt invitert til informera
nye kull med utanlandske studentar om studentombodsordninga. I utvalde saker har òg 
studentombodet vore i dialog med studieadministrasjonen om korleis saker kan og bør 
handsamast for å sikra ei best mogleg handtering i framtida. Ein føresetnad for slikt
samarbeid er likevel at det let seg gjera utan å koma i direkte interessekonflikt.  

Studentombodet har vidare halde kontakt med NHHS og nytta deira kanalar for å nå ut til
studentar. Kontakten med NHHS har òg blitt nytta for å fanga opp eventuelle vibrasjonar, 
trendar etc., noko som er nyttig med tanke på korleis arbeidet skal innrettast. NHHS er til liks
med studieadministrativ avdeling ein viktig kanal for å nå studentar som kan trengja bistand. 
NHHS har ila. perioden vorte tilbydd moglegheit for kurs og innleiingar, men har ikkje ytra
ynskje om dette. 

Det mest omfattande samarbeidet i 2018 har vore med andre studentombod, og då særskild
det norske nettverket. Dei norske studentomboda held kontakt digitalt og har eit mål om å
møtast to gonger årleg til nasjonale nettverkssamlingar der aktuelle problemstillingar vert
tekne opp saman med kompetanseheving, kunnskapsoverføring etc. I 2018 har det vore to 
samlingar – éi i Tromsø og éi i Bergen. Samlinga i Bergen vart halden i tilknyting til det
skandinaviske nettverksmøtet som vart arrangert av studentomboda ved NHH, UiB og HVL.  

Vidare har studentombodet ved NHH delteke på den europeisk nettverkssamling i Edinburgh 
i regi av European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE). Tema for samlingane
har mellom anna vore trakassering, handheving av uavhengigheit, varsling, tilrettelegging og
etikk. 

4. SAKER

Det vert ført statistikk over saker som kjem inn til studentombodet som krev meir 
sakshandsaming enn berre ei rask avklaring eller som kan visast vidare til annan og rett 
instans. Sakene vert òg arkiverte i NHH sitt arkivsystem med eiga skjerming slik at det berre 
er studentombodet og arkivsjef som har tilgang til sakene. Namn og anna som er eigna til å
identifisera studenten vert i tillegg til sjølve innhaldet skjerma og kjem slik ikkje på 
postjournalen. 
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Studentombodet hjelpte i 2018 totalt 63 studentar fordelt på 58 saker. Dette er ein auke
samanlikna med 2017 då tala var 50 studentar fordelt over 39 saker. Då studentombodet 
ikkje har tilgang til dei einskilde vedtaka som vert gjort av NHH sin administrasjon eller 
klagenemnda er det ikkje mogleg å seia noko om i kva omfang studentane får medhald etter
å ha vore i kontakt med studentombodet. I mange tilfelle veit heller ikkje studentombodet 
om studenten går vidare med saka, då det er opp til den einskilde studenten om han eller ho
informerer om dette.  

I kva grad studentane går vidare med ei sak, og eventuelt får omgjort eit vedtak, seier likevel
i seg sjølv lite om kvaliteten i tenestene studentombodet yter til studentane som søkjer 
hjelp. Dette må sjåast i samanheng med at det ligg i rolla som uavhengig tredjepart å òg 
realitetsorientera studentar i tillegg til at det er på å det reine at å styrka eller opplysa 
studenten si sak ikkje nødvendigvis vil vera tilstrekkeleg til å få medhald i ei klage.  

Figur 1:Oversikt over talet saker pr. sakstype 

Figuren over viser seks kategoriar der fire inneheld fleire sakstypar. Kategorien «eksamen» 
inkluderer saker knytt til tilrettelegging, eksamensforsøk og formell feil på eksamen, medan 
kategorien «opptak» inkluderer saker knytt til mellom anna overgang mellom bachelor og 
master, opptak til utanlandsopphald og innpassing av kurs. Saker under «studierelatert» 
knyter seg til sakshandsamingsfeil, studierett og permisjon. Under sekkeposten «anna» finn 
ein saker knytt til studiesituasjonen som får uheldige konsekvensar for studentane, men som
ikkje naturleg fell inn under ein av dei andre kategoriane.  

Det er per i dag ikkje nokon standard for korleis studentomboda i Noreg fører statistikk over
saker. På bakgrunn av dette er det ikkje mogleg å gjera konkrete samanlikningar opp mot 
andre institusjonar når det kjem til sakstypar, tilfang etc. Ulikskapen mellom institusjonane 
gjer det òg vanskeleg, då det er visse sakstypar som er meir aktuelle andre stader. Eit døme 
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på dette er høgskular og universitet med helse- og undervisningsretta utdanningar med
praksis der det vert gjort skikkavurderingar, noko som ikkje er aktuelt på NHH. Tilsvarande er
det heller ikkje krav til vandel på NHH, slik det er i ein del studium på andre institusjonar. Ei 
direkte samanlikning opp mot andre institusjonar er slik ikkje tenleg.  

Basert på statistikk frå årsrapportane til andre studentombod er det likevel ikkje noko som
tilseier at tilfanget av saker skil seg nemneverdig på NHH samanlikna med andre 
institusjonar, justert for talet på studentar. Tvert om ser det ut til å vera færre studentar pr.
sak på NHH enn elles i sektoren.  

Under punkt 6 «Innspel til NHH» vil det bli gått nærare inn på konkrete område NHH vert
tilrådd å sjå nærare på for å vurdera om det bør gjerast endringar.  

5. OPPFØLGINGSPUNKT FRÅ 2017

Forskrift 
I årsrapporten for 2017 vart det særskild trekt fram at 2017 hadde vore prega av utdaterte 
forskrifter som ikkje var i samsvar med gjeldande praksis og organisering av studia ved NHH.
Vidare vart det peika på at NHH ikkje var ajour med å publisera gjeldande forskrifter i Norsk
Lovtidend slik kravet etter fvl. § 38 er.  

Før sommaren 2018 vedtok styret ved NHH ny studieforskrift, noko som har vore veldig
positivt mtp. å avhjelpa problema som kom av den gamle. 

Tilgang til advokat 
Studentombodet kom i førre årsrapport med ei klar tilråding om å gjera endringar slik at
studentane sin rett etter uhl. § 4-8 femte ledd til advokat betalt av NHH kjem til rett tid. 
Bakgrunnen for dette var saker med studentar som oppfyller kravet til fri rettshjelp, men
som ikkje fekk det før NHH var ferdig å førebu saka for klagenemnda. 

Studentombodet erfarer frå 2018 at retten til advokat framleis vert utløyst for seint,3 noko 
som gjer at bidraget advokaten kan koma med vert mindre enn kva som ville vore tilfelle 
elles.  

Studentombodet vart i juni 2018 kontakta av prorektor for utdanning med spørsmål om å 
delta i ei gruppe som skulle sjå på dette og andre spørsmål knytt til gangen i saker som skal,
eller kan enda opp hjå, klagenemnda. Denne gruppa hadde sitt fyrste møte i mars 2019 og 
har i ila. våren 2019 sett på korleis prosessen for saker som skal opp for klagenemnda kan 
utbetrast for å sikra både studentane og NHH sine behov for mellom anna kontradiksjon og 
grundigheit. I mai vart forslag til nye føringar som handsaming av denne typen saker lagt 
fram og godkjend av prorektor for utdanning. 

3 Sjå vurderinga frå Årsrapport 2017 knytt til kva tid retten slår inn. 
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Tidsfristar 
Førre årsrapport trakk særskild fram problem knytt til brot på fvl. § 11 a sitt krav om at NHH
skal «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold». Brota som vart trekt fram knytte 
seg både til tradisjonelle forvaltningsvedtak og karaktervedtak i samband med sensur. 

Studentombodet har ikkje i same grad som i 2017 motteke klager på lang 
sakshandsamingstid og brot på eigne fristar, men har sett døme på det same òg i 2018. Det
kan særskild nemnast ei sak der det tok om lag eit år frå klage på avslag vart sendt til ho vart
handsama.  

Grunngjeving av vedtak 
Forvaltningslova § 24 er klar på at «[e]nkeltvedtak skal grunngis». Dette må sjåast saman
med eit ulovfesta forholdsmessigprinsipp som tilseier at dess meir inngripande vedtaket er,
dess meir grundig må grunngjevinga òg vera.  

Studentombodet trakk i 2017 fram manglande grunngjeving i samband med både ordinære 
forvaltningsvedtak og karaktervedtak i samband med sensur. 

Sjølv om studentombodet har sett ei tydeleg forbetring i korleis vedtaka på NHH blir gjort og
grunngjevne, er det likevel i for stor grad slik at grunngjevinga ikkje i tilstrekkeleg grad set
den det gjeld i stand til å setja seg inn i kva som er vektlagt i vedtaket. Som eit døme på
dette kan det nemnast at ein student tok kontakt etter å ha fått følgjande grunngjeving frå
sensor: 

«Oppgave 1 ble vurdert til karakteren E på alle tre spørsmål. Oppgave 2 ble vurdert til 

karakteren E til D på begge spørsmål. Totalt E.» 

Sensoren har her ikkje gått inn på styrker og svakheiter med innleveringa, og det er då ikkje 
mogleg for studenten å vurdera om det er lagt vekt på utanforliggjande omsyn eller om
sensuren har vore forsvarleg. 

Studentombodet vil difor understreka viktigheita av at dei som gjer vedtak er kjende med si
plikt til å grunngje vedtaka på ein tilstrekkeleg god måte. Dette må inngå som ein del av
opplæringa av vitskapleg og administrativt nytilsette, sensorar og kompetansehevinga for
personar som allereie jobbar på NHH. 

Rehabilitering 
Studentombodet peika i førre årsrapport på at den som ikler stillinga er føreslege flytta frå 
cellekontor til ei aktivitetsbasert sone, og peika i den samanheng på at ein vanskeleg kan sjå 
korleis det skal vera mogleg å oppretthalda den strenge og lovpålagde teieplikta (intern og 
ekstern) som ligg til stillinga når ein er organisert slik. Det vart understreka at slik 
studentombodet ser det vil det ikkje vera mogleg å sikra at informasjonen blir halden 
konfidensiell i eit landskap med 12-14 andre, noko som i praksis vil innebera eit brot på 
teieplikta etter forvaltingslova § 13. 
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I mai 2019 vart det klart at studentombodet skal plasserast i Forskingsadministrativ avdeling
frå sommaren 2019, noko som gjer at denne problematikken løyser seg.  

6. INNSPEL TIL NHH

Som det er gjort greie for over har studentombodet gjennom 2018 handsama eit breitt
spekter av saker. Studentane som kjem til studentombodet har i nokre tilfelle saker som klar
ikkje kan føra fram, medan det i andre tilfelle er gjort materielle eller prosessuelle feil som er 
i direkte strid med gjeldande regelverk. Ein tredje kategori saker er dei der det ikkje i seg 
sjølv er gjort noko som er i strid med lov eller forskrift, men likevel er problematiske sidan 
utfallet får uheldige og vilkårlege konsekvensar for studentane.  

I kva grad ein student vel å gå vidare med ei sak etter å ha vore i kontakt med
studentombodet varierer. Nokre saker stoppar etter at studenten har vore i kontakt med
studentombodet, andre vert oppklara, medan andre igjen går vidare til klagenemnda.  

Under vert det trekt fram nokre døme på forhold som studentombodet har sett på som 
problematiske i 2018. Nokre av desse forholda har studieadministrativ avdeling sjølv sett på
som problematiske og det har blitt sett i verk tiltak for å avhjelpa problemet, anten på eige 
initiativ eller etter innspel frå studentombodet direkte eller via ein student.  

Tilrettelegging 

Universitets- og høgskulelova § 4-3 femte ledd slår fast at: 

«Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette

for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av

de faglige krav som stilles ved det enkelte studium» 

Lovverket stiller slik strenge krav til individuell tilrettelegging for studentars fysiske og

psykiske sjukdom. Vilkåra for å nekta tilrettelegging er kort oppsummert at det ikkje let seg

gjera anten praktisk eller på ein fagleg forsvarleg måte, eller at det fører til ein uhøveleg stor

byrde økonomisk. 

Føresegna i universitets- og høgskulelova (uhl.) uhl. § 4-3 femte ledd må sjåast i samanheng

med likestillings- og diskrimineringslova § 21 fryste ledd som slår fast at hovudregelen er at:

«Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner 

har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og 

eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter». 

Med ein så klar hovudregel vert det stilt strenge krav til grunngjeving av eventuelle unntak.4 

Slik studentombodet ser det må det mellom anna leggjast fram konkrete utrekningar på kva

4 Sjå mellom anna prinsippa om proporsjonalitet i Høgsteretts dom Rt. 1981 s.745. 
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kostnaden vert for at ein skal kunne seia at det vert for dyrt og det må gjerast ei konkret

vurdering for å visa konsekvensane av ynskja tilrettelegging viss ein meiner det ikkje er 

fagleg forsvarleg. Vurderinga skal gjerast individuelt og konkret. 

Studentombodet kjenner til saker der studentar melder at dei har blitt rådd frå å melda seg

opp til eit kurs, av omsyn til at tilrettelegging er vanskeleg. Her har det ikkje blitt gjort eit 

vedtak om tilrettelegging, men ein har teke snarvegen gjennom å tilrå studenten å ikkje ta 

det konkrete kurset. Dette er truleg gjort i beste meining, men er slik studentombodet ser 

det i strid med god forvaltningsskikk og eit brot på plikta til å leggja til rette for studentar 

med særskilde behov. Mange studentar vil oppleva dette som eit vedtak eller at det ikkje er

mogleg, og får slik ikkje moglegheita til å få ei reell prøving og eventuell klagemoglegheit. 

Digital levering av eksamen 

I løpet av 2018 har det vore ei rekkje saker som gjeld problemstillingar knytt til levering av

digital eksamen. Dette er ein naturleg følgje av at NHH har ein såpass stor del av sine

eksamenar digitalt. Sakene gjeld i all hovudsak studentar som har freista å levera oppgåva si,

men som blir nekta som følgje av at eksamenstida er ute. 

Studieforskrifta § 4-3 fyrste ledd andre punktum slår fast at «fastsatte frister knyttet til en

vurderingsordning er absolutte», noko som gjer at det i dei fleste tilfella ikkje grunnlag for å

krevja å få levert etter fristen. Trass i at forskrifta er klar, er det like fullt eit reelt problem at

så mange studentar ikkje leverer i tide. Konsekvensane for dei det gjeld potensielt er store,

og i yttarste tilfelle kan eitt sekund bety skilnaden på uteksaminering dette semesteret eller 

neste.  

Studentombodet er kjend med at dette vert kommunisert i ulike kanalar, men meiner på

bakgrunn i talet saker som har kome inn knytt til denne problematikken at NHH bør sjå på

om det kan kommuniserast tydelegare at fristen er absolutt. Studentombodet er kjend med

at det i fleire av sakene der studentar har levert for seint så skuldast dette at studenten har

vore innlogga i WiseFlow tidlegare i eksamensgjennomføringa og har trudd at han eller ho

framleis er logga inn då det skal leverast. I mellomtida har studenten automatisk blitt logga

ut som følgje av inaktivitet, noko som gjer at kandidaten ikkje får levert. Denne utlogginga 

har då ikkje blitt synleggjort i studenten sitt skjermbilete, noko som gjer at det kan ta noko 

tid før studenten vert merksam på at han eller ho ikkje får levert. 

Studentombodet har vore i kontakt med studieadministrativ avdeling om denne 

problemstillinga og forstår det som at det vert jobba opp mot dagens leverandør for at det 

skal bli gitt eit varsel når ein vert logga ut som følgje av inaktivitet. Det å få på plass ei slik 

løysing vil vera eit effektivt tiltak som kan vera med å få ned talet innleveringar som kjem for

seint.  

Sjølv om føringane i studieforskrifta § 4-3 er klare på at fristar er absolutte, følgjer det likevel

av god forvaltningsskikk at det i særskilde tilfelle må opnast for å ta imot klager, søknadar 
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etc. sjølv om fristen er objektivt er broten.5 Slike særskilde tilfelle kan typisk vera

straumbrot, teknisk svikt, brot på internett etc. 

Studentombodet er kjend med saker der innlevering har blitt avvist utelukkande ved å visa til

studieforskrifta § 4-3, og der dette for studenten vert framstilt som ein absolutt regel som 

ikkje har unntak. Det må her understrekast at sakshandsamaren som får tilsendt ei oppgåve 

som er levert for seint har ei plikt til å klargjera om det gjer seg gjeldande omstende som kan

tillata at oppgåva vert levert, sjølv om fristen er ute.  

Som sakshandsamar i offentleg verksemd har ein ei plikt til å sikra at saka er så godt opplyst

som mogleg, jf. fvl. § 17. Kor langt denne plikta strekkjer seg må vurderast konkret sett opp

mot sakas viktigheit. Det kjem likevel eksplisitt av fvl. § 11 at ein har ei rettleiingsplikt og at

denne har som føremål å gjer partane og eventuelle andre interessentar moglegheit til å

«vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte». Denne plikta gjeld primært i det 

tilfellet at studenten ber om hjelp, men òg «når sakens art eller partens forhold gir grunn til

det». 

I ei rekkje saker er det urealistisk å venta at studenten er kjend med kva god

forvaltningsskikk, uskrivne prinsipp, forvaltningspraksis etc. seier. Når konsekvensane då i

tillegg er store for studentane, slik som ved sein levering, juksesaker etc. har

sakshandsamarane ei viktig rolle når det kjem til å undersøkja om det er omstende som

tilseier at studenten likevel skal få medhald. 

Juks på eksamen 

Fleire studentar har i samband med ulike saker, og uavhengig av kvarandre, nemnt for

studentombodet at det skjer mykje juks på NHH. Studentombodet har ikkje verifisert 

påstandane, men har vurdert dei aktuelle studentane si uro som reell. 

NHH har etter uhl. § 3-9 (1) ei plikt til å «sørge for at kandidatenes kunnskaper og 

ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte». I dette ligg det

mellom anna ei plikt til å ha system, varslingsrutinar etc. som skal bidra til å oppdaga juks på

ein effektiv måte. NHH har i dag system for plagiatkontroll, men tilbakemeldingane 

studentombodet har fått går på at dette er enkelt å omgå og at det må gjerast noko med 

haldningane. 

Særskild utfordrande er dette i samband med gruppeoppgåver. Denne typen innleveringar 

set studentane i ein særskild vanskeleg situasjon i det tilfellet at ein av gruppemedlemmane 

juksar, då det endelege produktet skal leverast i samla. Ofte vil det ikkje vera mogleg for dei

andre gruppemedlemane å vita om det har blitt juksa, og i det tilfellet at det vert oppdaga vil

det ofte ikkje vera eit reelt alternativ å ikkje ta del i gruppa sitt arbeid, då det vil verka inn på

progresjonen i tillegg til risikoen for sosiale sanksjonar.  

5 Sjå mellom anna kodifiseringa av dette i samband med klagefristar i fvl. § 31. 
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På bakgrunn av dette må NHH må tydeleg kommunisera kva studentar skal gjera viss ein

opplever å stå i ein situasjon der ein mistenkjer at med-studentar juksar. Det er viktig at 

dette vert synleggjort på nettsidene, slik at det ikkje er naudsynt å personleg ta kontakt med

nokon, då terskelen for dette er urimeleg høg i denne typen saker. 

NHH bør òg sjå på om det i studiet i tilstrekkeleg grad vert sett fokus på studentane sitt

ansvar for reieleg tilnærming til studiet og at ein potensielt kan utsetja medstudentar for

risiko. 

Særskild om kva hjelpemiddel som er eigna for juks  

I 2018 vart det meldt mistanke om juks i ei rekkje saker som etter noko tid vart lagt vekk som

følgje av at gjenstandane vart vurderte som ikkje er eigna for juks. Studentane står i denne 

typen saker melder at påkjenninga er stor, då det for mange vert opplevd som særs 

dramatisk å bli skulda for juks og risikera annullering, utestenging og stigma knytt til å ha

blitt teke for juks på eksamen. Dette gjer at mange studentar melder frå om at dei slit med

søvn og konsentrasjon etter at dei har blitt konfrontert med mistanken. Dette er særskild 

uheldig når studenten står framfor fleire eksamenar.  

Når det er sagt er det vanskeleg å koma unna at det vert initiert prosessar knytt til mistanke 

om juks som etter noko tid vert lagt vekk eller som i klagenemnda ikkje vert vurdert som

juks. Dette gjer det likevel ikkje mindre dramatisk for dei som står midt i det og NHH må så

langt det let seg gjera sikra at så fort som mogleg vert avklara om det er grunnlag for å gå

vidare med ei sak eller ikkje. 

I 2018 har det ved fleire høve blitt konkludert med at tilhøvet det er starta prosess rundt

ikkje gjaldt hjelpemiddel som var eigna for juks. Det har her vore tale om tekniske og analoge

gjenstandar som har vore tilgjengelege for studenten under eksamen, men som ikkje har

kunne gitt studenten ein fordel.6 Det har likevel teke opp mot ei veke å leggja vekk denne

typen saker. 

Studentombodet er innforstått med at saker som er meldt inn frå eksamensvakter om

mogleg juks må handsamast skikkeleg, og at dette kan ta noko tid, men stiller spørsmål med

om det er naudsynt å bruka fire arbeidsdagar blanke A4-ark på pulten til ein student ikkje er

eit hjelpemiddel som er eigna for juks og slik omfatta av uhl. § 4-7. 

Dårlege engelskkunnskapar hjå eksamensvakter 

Studentombodet har ila. 2018 fått fleire tilbakemeldingar frå studentar som uavhengig av 

kvarandre har peika på dårlege engelskkunnskapar blant eksamensvaktene på eksamenar 

der det er mange utanlandske studentar. Studentane har meint at dei aktuelle vaktene ikkje 

6 Det visast her mellom anna til Høgsteretts dom Rt. 2015 s. 995 avslutt 40. 
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har forstått kva dei studentane har sagt og enno mindre klart å uttrykkja seg på engelsk. I ei

av sakene meinte studenten at dette hadde fått direkte følgjer for vedkomande. 

Dette vart spelt inn for eksamenskontoret pr. epost før jul 2018 som ville sjå nærare på dette 

problemet. Studentombodet vil understreka viktigheita av at eksamensvaktene er i stand til 

å kommunisera med studentane dei skal ha tilsyn med. 

Trakassering 

2018 var prega av mykje merksemd i media kring seksuell trakassering på NHH.
Studentombodet er i utgangspunktet ikkje ein varslingskanal i denne typen saker og har inga
formell rolle i saker som gjeld varsling, men er tilgjengeleg for studentar som måtte ynskja 
det.  

I denne typen saker ligg det til studentombodet si rolle som ein nøytral tredjepart at alle 
partar kan søkja råd og rettleiing. Dette inkluderer òg dei som vert skulda for trakassering.

Studentombodet har inntrykk av at dagens rutinar for handsaming av saker knytt til

trakassering fungerer bra.7 Det er likevel viktig å kontinuerleg revurdera eigne rutinar, sikra

at dei som treng informasjon om korleis ein varslar lett finn fram til dette. Vidare må sakene 

vert handsama raskt, men grundig. 

7 Studiebarometeret for 2018 viser at fleirtalet har fått informasjon om varsling og veit kvar dei kan finna informasjon om 

korleis ein varslar. 
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Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2018 - korrigert revisjonsberetning 

Vedlagt følger korrigert revisjonsberetningen for Norges Handelshøyskoles årsregnskap for 2018. 

Riksrevisjonen har revidert virksomhetens regnskap i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og
internasjonale standarder for offentlig revisjon. 

Offentliggjøring av revisjonsberetning 
Revisjonsberetningen er Riksrevisjonens konklusjon på gjennomført finansiell revisjon. Denne revisjonen
omfattes ikke av bestemmelsen om utsatt offentlighet i lov om Riksrevisjonen § 18 2. ledd.  

Riksrevisjonen vil derfor oppfordre til at revisjonsberetningen publiseres sammen med årsregnskapet. 

Etter fullmakt 

Tora Struve Jarlsby 
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 

avdelingsdirektør 

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur. 

Vedlegg: Revisjonsberetning 

Kopi til: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
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NORGES HANDELSHØYSKOLE 
Org. nr.: 974789523 

Riksrevisjonens beretning 

Til Norges Handelshøyskole 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  

Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert Norges Handelshøyskoles årsregnskap for 2018. Årsregnskapet består av 
ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive 
kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2018. 

Virksomhetsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er 41 732 000 kroner. 

Etter Riksrevisjonens mening gir Norges Handelshøyskoles årsregnskap et rettvisende bilde av 
virksomhetens disponible bevilgninger for 2018 og av aksjer per 31. desember 2018, i samsvar med 
regelverket for økonomistyring i staten. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
virksomhetens resultat for 2018 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2018, i samsvar
med statlige regnskapsstandarder (SRS). 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet 
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er 
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt de 
øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter vår oppfatning 
er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten 
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V).
Riksrevisjonens uttalelse omfatter revisjon av årsregnskapet og virksomhetens etterlevelse av administrative 
regelverk for økonomistyring, ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V). Vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen i 
årsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 
informasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen. Vi vurderer også om 
den øvrige informasjonen ser ut til å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere dette i 
revisjonsberetningen.  

Det er ingenting å rapportere i så måte. 

Vår referanse  2018/01008-10 
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Ledelsens, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen og styret er ansvarlige for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regelverket for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen og styret er
også ansvarlige for å etablere den interne kontrollen som de mener er nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. 

Det overordnede departementet og styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer 
relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll. 

Riksrevisjonens oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om 
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet 
kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet. 

Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI 1000–2999. 

Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll. 

Vi gjør også følgende: 
 opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er

 evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og
tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene

 evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten og de
statlige regnskapsstandardene (SRS)

Vi kommuniserer med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet, blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av 
betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.  

Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen og styret og informerer det overordnede
departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, 
og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt i 
revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i 
beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er rimelig å forvente at de negative konsekvensene av en 
slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være
aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 

Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative
regelverk med betydning for økonomistyring i staten, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å
kunne uttale oss om hvorvidt det er vesentlige brudd på slike regelverk.  
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring 
Vi uttaler oss om hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene på 
en måte som i vesentlig grad strider mot administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten.
Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat
sikkerhet for uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og
kontrollhandlinger vi finner nødvendige. 

Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til ISSAI
4000-serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med 
administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten. 

Oslo; 30.04.2019 

Etter fullmakt 

Tora Struve Jarlsby 
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 

avdelingsdirektør 

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 



10/19 Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF - 19/00940-1 Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF : Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF

From: Øystein Thøgersen 
Sent: Wednesday, May 1, 2019 3:08 PM 
To: Trond Søreide; Inger G. Stensaker 
Cc: Jan Frode Jansen; Ellinor Arntzen Ryssevik 
Subject: Vedtak om oppnevning av NHH sin representant i styret for AFF 

AFF ved Trond Søreide, Inger Stensaker, kopi: Jan Frode og Ellinor 
Oppnevning av styremedlem i AFF 
Det vises til henvendelse fra AFF ved adm. dir. Trond Søreide i email den 26.03.2019, se under. I 
henhold til AFF sine vedtekter skal NHH utnevne ett styremedlem, og professor Inger Stensaker har 
denne rollen pr. i dag. Stensaker sin fire-årige oppnevningsperiode løper nå ut, og NHH må gjøre en
ny oppnevning. 
Saken ble diskutert i NHHs rektorat i møte den 26.04.2019. 
Vedtak: Professor Inger Stensaker reoppnevnes til AFF sitt styre for en ny fire-årsperiode fra
01.08.2019 til 31.07.2023. 
Øystein Thøgersen 
Rector, professor, dr. oecon 
NHH Norwegian School of Economics 
Email: oystein.thogersen@nhh.no 

From: Trond Søreide  
Sent: tirsdag 26. mars 2019 11:27 
To: Øystein Thøgersen  
Cc: Jan Frode Jansen  
Subject: Representant til styret for AFF 
God formiddag Øystein 
Som kjent oppnevner NHH et medlem til styret for AFF. For oss er dette et av de viktige
koblingspunkter mellom våre to institusjoner. 
De siste fire årene har Inger Stensaker ivaretatt denne rollen, og hun er i dag nestleder i styret. 
Styremedlemmer velges for perioder på fire år, med maksimalt to valgperioder. 
Vedlagt er våre vedtekter: 
https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/971228113.PDF?rand=142 
Jeg håper dere i løpet av våren kan foreta ny oppnevning slik at den er klar til primo juni. 
Med vennlig hilsen Trond 

Trond Søreide
Administrerende direktør/ 
CEO 

+47 901 01 455  
Trond.Soreide@aff.no 
www.aff.no 
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