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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8/20 OG 9/20, 
INNKALLING OG SAKSLISTE MØTE 10/20 

Saksbehandler Randi Holmås 

Arkivreferanse 17/02276-49 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 55/20 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 8/20 og møte 9/20 godkjennes. Innkalling og saksliste til møte 10/20 

godkjennes. 

Bakgrunn: 

Vedlagt protokoller fra møte 8/20 og møte 9/20 til godkjenning. 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Protokoll fra møte 8/20 (U.off. Offl. § 5)

- Vedlegg 2: Protokoll fra møte 9/20 (U.off. offl. § 5)



55/20 Godkjenning av protokoll fra møte 8/20 og 9/20, innkalling og saksliste møte 10/20 - 17/02276-49 Godkjenning av protokoll fra møte 8/20 og 9/20, innkalling og saksliste møte 10/20 : Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.20 - u.off - til godkjenning

Sak 55/20 Vedlegg 1

Denne filen er unntatt offentlighet. 

Tittel: Protokoll fra møte 8/20 
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl. § 5
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Sak 55/20 Vedlegg 2

Denne filen er unntatt offentlighet. 

Tittel: Protokoll fra møte 9/20 
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl. § 5
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REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 10/20 

Saksbehandler Randi Holmås 

Arkivreferanse 17/02293-46 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 56/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 
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BUDSJETT 2021 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 20/03408-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 57/20 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar budsjettfordeling for 2021 i samsvar med tabellen presentert i del fire i 

saksfremlegget. Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i 

samsvar med detaljer presentert i vedlegg 1 til saksfremlegget. 

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering. 

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2021 ikke er vedtatt før regnskapet for 2020 er 

behandlet.  

Bakgrunn: 

Styret fikk foreløpig budsjett til behandling 29. oktober 2020. Basert på styrets innspill og det 

videre arbeidet med budsjettprioriteringer, fremlegges et forslag til endelig budsjett. 

Dette saksfremlegget omtaler i hovedsak budsjettet for den bevilgningsfinansierte aktiviteten 

ved NHH (BFV). I vedlegg 1: Detaljer budsjett 2021 til styresaken er forutsetningene som 

ligger til grunn for budsjettet for BFV, omtalt mer detaljert. 

Budsjettet for NHH Executive (NHHE) og øvrig Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 

(BOA) er gitt en særskilt omtale i vedlegget til styresaken.  

1. Økning i basisbevilgningen

Som omtalt i forbindelse med behandlingen av budsjettet i oktober, har NHH fått en betydelig

økning i basisbevilgningen fra og med 2021. Dette skyldes at NHH innlemmes i statens

husleieordning og skal betale husleie på hele bygningsmassen fra og med 2021. Samlet årlig

husleie er 60,1 mill. kr., hvorav kapitalleien utgjør 48,4 mill. kr. Mens en tidligere har lagt til

grunn at NHH skulle få dekket inntil ca. 12,6 mill. kr. av kapitalleien, får en dekket hele

beløpet på 48,4 mill. kr. Dette innebærer en betydelig forbedring av høyskolens økonomiske

handlingsrom, og det tillater et visst løft i samlet kostnadsnivå på permanent basis. Samtidig

har Kunnskapsdepartementet kommet med nye retningslinjer fra og med 2021 som innebærer

at samlet ubrukt bevilgning ved utgangen av året ikke skal overstige 5% av årets tildelte

bevilgning. Det blir gjort unntak for avsetninger som gjelder fremtidig vedlikehold av

bygningsmassen.
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Når det gjelder spørsmålet om innbetaling av kontantinnskudd, har det tidligere vært antatt at 

fremtidig årlig husleie ville bli redusert uten at det ville påvirke tildelt basisbevilgning fra KD. 

Nå som kapitalleien i sin helhet er dekket av bevilgningen, vil en innbetaling av 

kontantinnskudd medføre samme årlige reduksjon i bevilgningen som i husleiekostnaden. Gitt 

at midlene kan anvendes til gode formål som vil gi merverdi for NHH, vil det derfor ikke 

være attraktivt å innbetale et kontantinnskudd til Statsbygg nå. 

 

Det anbefales at høyskolen benytter muligheten til å etablere et permanent høyere nivå på 

faste kostnader som er bærekraftig, og som samtidig balanserer ønsket om tilstrekkelige 

midler til strategiske tiltak med kravet om at ubrukt bevilgning ikke skal overskride 5% av 

årets bevilgning.  

 

Basert på informasjon om kostnadsstruktur og nøkkeltall i sektoren generelt, foreslås det å 

introdusere noen overordnede måltall som NHH bør sikte mot i et langsiktig perspektiv. Disse 

kan oppsummeres i følgende punkt: 

• Faste kostnader skal ikke være høyere enn 94% av årets samlede bevilgning. 

• Fastlønn skal ikke være høyere enn 67% av bevilgning ekskl. kapitalelement. 

• Forholdet mellom husleie og øvrig drift av bygningsmassen skal ligge innenfor 60/40. 

• Årlige investeringer i inventar, IT-utstyr og AV-utstyr skal være like store som 

avskrivningene, dvs. en opprettholdelsesgrad lik 100%. 

• Grunnbudsjett for driftskostnader som ikke er bygningsrelatert blir «salderingspost» ev lik 
17% av bevilgning ekskl. kapitalelement. 

• Strategiske satsinger skal minst være så store at avsetningene ikke overskrider 5%. 

 

Tabellen nedenfor viser årets forslag til budsjett sammenlignet med budsjettall basert på 

måltallene foreslått ovenfor. Den illustrerer også hvordan kontantstrøm og avsetning vil utvikle 

seg dersom man vedtar årets forslag til budsjett, men sikter på måltallene for kommende år: 
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2. Strategiske prioriteringer 

 

Det ble i foreløpig budsjett foreslått å sette av 12,5 mill. kr. til oppfølging av nye strategiske 

prioriteringer og 30 mill. kr. til innbetaling av kontantinnskudd, noe som var forventet å gi et 

samlet overforbruk innenfor BFV på 7,5 mill. kr. I arbeidet frem mot endelig budsjettforslag 

er det gjort et nytt overslag på forventet underforbruk i 2020 og et anslag på hvor stor andel 

som forventes overført til øremerkede aktiviteter. For å sikte mot en avsetning ved slutten av 

2021 som ligger godt innenfor 5% av årets bevilgning er det foreslått å øke avsatte midler til 

nye strategiske prioriteringer til 27,3 mill. kr. samtidig som det avsettes 12,7 mill. kr. til ekstra 

vedlikehold av bygg.  

 

 

Som tidligere budsjettår, er prioriteringene relatert til NHH sin strategi, og omfanget av 

strategiske prioriteringer knyttet direkte til satsingsområdene er følgende (tall fra årets 

budsjett i parentes): 

 

• Faglig fornyelse og relevans: 2,7 mill. kr. (2,6) 

• Fremragende læringsmiljø og pedagogikk: 6 mill. kr. (1,5) 

• Forskning på toppnivå: 11,5 mill. kr. (11,5) 

• Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid 3,8 mill. kr. (2,8) 

• Systematisk digitalisering 4,9 mill. kr. (4,5) 

 

 

I tillegg videreføres midler avsatt til studentrekrutteringsarbeid med 0,9 mill. kr (0,9) og til 

kompetanseheving for administrativt ansatte med 1,9 mill. kr. (1,8). 

 

 

For å få et fullstendig bilde av ressursene som støtter opp om de ulike satsingsområdene, må 

en se de over nevnte bevilgningene i sammenheng med budsjettet for øvrig. Eksempelvis må 

satsingen på «Fremragende læringsmiljø og pedagogikk» også sees i lys av blant annet avsatte 

midler til nye stillinger knyttet til karrieresenter og utdanningskvalitet. 

 

 

Som nevnt i økonomirapporten for 2. tertial, er det valgt å utløse en opsjon på å leie 

Merinobygget i inntil tre måneder i 2021, og det er avsatt 3,4 mill. kr. til husleie og drift i 

Merinobygget.  
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3. NHHs samlede aktivitet 

 

Tabellen under gir en samlet oversikt over aktivitet som er planlagt gjennomført ved NHH i 

2021 og forklarer hvordan denne aktiviteten finansieres av ulike finansieringskilder.  

 

 
 

Den første kolonnen i tabellen viser at det budsjetteres med et underskudd innenfor BFV på 

26,6 mill. kr. Underskuddet vil dekkes ved å benytte ubrukte midler fra KD. Ved utgangen av 

2020 forventes ubrukte midler fra KD å være ca. 41 mill. kr. Dersom fremlagte forslag til 

budsjett blir vedtatt, vil tilsvarende tall ved utgangen av 2021 være i underkant av 16 mill. kr. 

I tillegg kommer fri virksomhetskapital (VK) og akkumulert overskudd fra NHHE, som ved 

utgangen av 2021 forventes å være 55,8 mill. kr. Endelig må en også se hen til at frie 

avsetninger ved enhetene forventes å beløpe seg til 31,7 mill. kr. ved utgangen av 2021. Som 

nevnt innledningsvis vurderes utviklingen i NHHs avsetninger å være konsistent med et 

finansielt bærekraftig opplegg på lengre sikt, og den økte basisbevilgningen gjør at rommet 

for strategiske satsninger i årene fremover er robust overfor fluktuasjoner i bidraget fra 

NHHE.   

 

Tabellen over NHHs samlede budsjett viser videre at høyskolen, i tillegg til ordinær aktivitet 

finansiert over statsbudsjettet, forventer å generere eksterne inntekter på nærmere 142 mill. kr. 

i 2021. 
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4. Sammendrag – budsjett BFV 2021 
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Dekningssiden 

Som tabellen ovenfor viser, består dekningssiden av tildelte midler over statsbudsjettet og 

budsjettert dekningsbidrag. Dekningsbidraget fra eksternfinansierte forskningsprosjekter er 

basert på erfaringstall fra inneværende og foregående år. Dekningsbidraget fra NHHE er 

basert på at TDI-modellen tas i bruk for beregning av indirekte kostnader også for NHHE. Det 

tas forbehold om at beløpet kan bli justert som en følge av at NHHE og økonomiavdelingen 

frem mot behandling av årsregnskapet foretar en kvalitetssikring av de tilpasningene som er 

foretatt i forhold til etablert praksis.  

Kostnadssiden 

Fastlønn 

Forslag til fastlønnsbudsjett for 2021 finansierer 386,1 årsverk fordelt på følgende måte: 

• Fagstab: 177,7 årsverk

• Administrativ bemanning ved instituttene: 21 årsverk

• Stipendiater: 74 årsverk

• Administrativ bemanning sentralt: 113,4 årsverk

Inklusive lønnsjusteringer, netto lønnsrefusjoner og yrkesskadeforsikring foreslås det avsatt 

345,2 mill. kr. til fastlønn. 

Drift, ikke bygningsrelatert 

Eksklusive bygningsrelatert drift, investeringer og prosjektrettede tiltak foreslås det avsatt 

87,5 mill. kr. til drift. 

Drift, bygningsrelatert 

Det foreslås avsatt 81,8 mill. kr. til bygningsrelatert drift. 

Investeringer 

Det foreslås avsatt 13,4 mill. kr. til investeringer. 

Forpliktede strategiske satsninger / Merino 

Strategiske satsinger vedtatt i tidligere år medfører en forpliktelse på 19,2 mill. kr i 2021. I 

tillegg er det avsatt 3,4 mill. kr. for å dekke kostnader ved Merino inntil tre måneder inn i 

2021. 

Nye strategiske satsninger  

27,3 mill. kr. avsettes til nye strategiske satsinger og 12,7 avsettes til vedlikehold og utvikling 

av bygg og eiendom. 

Vedlegg:  

Detaljer Budsjett 2021 – Unntatt offentlighet §23, første ledd 
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Sak 57/20 Vedlegg 

Denne filen er unntatt offentlighet. 

Tittel: Detaljer Budsjett 2021 
Tilgangskode: Unntatt offentlighet 
Paragraf: Offl. § 23 første ledd
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TILTAK FOR ØKT PUBLISERINGSAKTIVITET 

Saksbehandler Bjarte Grønner 

Arkivreferanse 20/03805-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 58/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar presentasjonen av tiltak til orientering. 

Bakgrunn: 

I styresak 25/20 Forskningsårsrapport 2019 ble det blant annet vedtatt at styret ønsker å få 

presentert hvilke tiltak som iverksettes for å øke publiseringsaktiviteten ved NHH. Prorektor 

for forskning vil gi en presentasjon av disse tiltakene i møtet (se vedlegg). 

Vedlegg:  

Presentasjon av tiltak for økt publiseringsaktivitet. 
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1

TILTAK FOR Å ØKE 
PUBLISERINGSAKTIVITETEN
KENNETH FJELL

2

• Styresak 25/20 Forskningsårsrapport 2019. Vedtak: «Styret tar Forskningsårsrapport

2019 til orientering og ber samtidig om å få presentert hvilke tiltak som iverksettes for å

øke publiseringsaktiviteten.»

Bakgrunn

1

2

Sak 58/20 Vedlegg
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• Innspill fra instituttlederne («risikoanalysen» presentert for styret i vår)

• Diskusjoner i FFF

• Gjennomgang av handlingsplaner

• Dialogmøter med instituttene – hovedfokus på tiltak for å øke publiseringsaktiviteten

• Bedt om innspill fra forskerne

Hva har prorektor og FAA gjort?

4

Hva gjøres på instituttnivå (minst ett institutt) –
fra handlingsplanene deres (1-2)

Incentivering Tilrettelegging Oppfølging

 eksplisitte og implisitte 
insentiver for topp-
publikasjoner

 økt premiering for ABS 4-
publikasjoner. 

 oppjustere norm om 
«Forskningsaktiv»

 revidere intern 
annuumsordning 
/bonusordning

 SNF publikasjons-poeng 
inkludert i ordning for å 
stimulere til 
eksternfinansiert forskning



 høyt fokus på publikasjoner i 
rekruttering/innstegsstillinger

 støtte til deltakelse på seminarer, forskningsgrupper, 
forskningsnettverk og datainnsamling, 
forskningsinfrastruktur som fremmer at forskere får 
forskningsnettverk, datatilgang og markedsført 
artikler

 nestleder har et særskilt ansvar for å støtte kollegaer 
som ikke finner tilhørighet i en relevant 
forskergruppe

 juniorforskere og stipendiater møter/bygge nettverk i 
forbindelse med besøk av gjesteforelesere/-forskere 

 ansette flere internasjonale toppforskere i II-stillinger 
som deltar på forskningsprosjekter og/eller skriver 
sammen med ansatte på høyt nivå 

 individuelle planer 
for hver enkelt for 
å øke publisering

 kreve at de beste 
forskerne og 
forskningsgruppe
ne jevnlig søker 
forskningsmidler 
gjennom NFR og 
EU

3

4
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Hva gjøres på instituttnivå (minst ett institutt) –
fra handlingsplanene deres (2-2)

Incentivering Tilrettelegging Oppfølging

 økt oppmerksomhet knyttet 
til publikasjoner (oppslag 
på instituttet, osv.)

 flere får mer tid til forskning, mot at andre tar tyngre 
undervisnings –og administrative oppgaver

 støtte til å etablere nye forskningsprosjekter med 
ekstern finansiering

 sentrene blir fornyet/videreutviklet som 
satsingsområder 

 utvikle nye forskningsområder 

6

Hva gjøres på instituttnivå (minst ett institutt) –
fra dialogmøtene

Incentivering Tilrettelegging Oppfølging
 Årsplaner for forskning: Hva 

skal jeg jobbe med i år?
 Intern  bonusordning – etter 

prinsippet alle skal med
 «benchmark» målrettet mot 

fagområder/forskergrupper 
 Incentiver skjevt fordelt 

(enklere å øke inntekt 
gjennom utdanning enn 
forskning) 

 samarbeid (i forhold til data, publikasjoner 
og prosjekter, publiseringsnettverk, prof II 
som mentor, forskergrupper) 

 Forskergrupper
 Fleksibel bruk av tid til forskning
 Frikjøp av tid til forskning
 Beskytte forskningstid hos unge
 Sampublisering
 Mentor for unge, professor II som mentor
 Forskningslunsjer 
 Fokus på å håndtere «rejections» 

konstruktivt 
 Prosjektsamarbeid med sentrale, eksterne 

fagmiljøer

 Medarbeidersamtaler
 Aktiv oppfølging av 

forskningsdelen av stillingen
 vise interesse for 

forskningsprosjektene 
 Oversikt over pipeline både på 

forskning og medieaktivitet
 krav til innlevering av 

manuskripter (skape kultur for 
å levere)

 Innstegstillinger («tenure
track») har klare krav

5

6
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PUBLIKASJONSVOLUM – «Tre på topp»

FORHOLD SOM VIRKER 

NEGATIVT

• Administrasjon tar mye 

tid

• Vansker med 

rekruttering

• “Bare det beste er godt 

nok”-kultur

OPPLEVELSE AV AT 

TILTAK GJØRES

• Fokus publisering i 

rekruttering

• Tilrettelegging 

forskergrupper/sentre

• Medarbeidersamtale 

med fokus på 

publikasjoner

«HVA ER VIKTIGST FOR 

MEG ?»

• Frigjøring av tid til 

forskning

• Fokus på publisering i 

rekruttering

• Forskergrupper/Bonus/ 

Støtte assistenter

PUBLISERING PÅ TOPPNIVÅ – «Tre på topp»

FORHOLD SOM 

VIRKER NEGATIVT

• Ikke gode nok nettverk

• Undervisning og 

administrasjon tar for 

mye tid

• Problemer god 

rekruttering

OPPLEVELSE AV AT 

TILTAK GJØRES

• Fokus publisering i 

rekruttering

• Tilrettelegging 

forskergrupper/sentre

• Bonusordninger topp 

publisering

«HVA ER VIKTIGST 

FOR MEG ?»

• Frigjøring av tid til 

forskning

• Fokus på publisering i 

rekruttering

• Forskergrupper/Bonus/St

øtte assistenter/ Nettverk

7

8
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ÅRSRAPPORT FOR NHH 2020: KONKRETISERING 
AV AMBISJONER 

Saksbehandler Anita Jensen 
Arkivreferanse 20/03816-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 59/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar redegjørelsen om ambisjoner i Årsrapport for NHH 2020 til orientering, og legger 

til grunn at momentene som kom frem i diskusjonen, tas med i det videre arbeidet.  

Bakgrunn: 

Høyskolen rapporterer årlig om sin virksomhet til Kunnskapsdepartementet gjennom 

dokumentet Årsrapport for NHH. I årsrapporten skal høyskolen presentere nasjonale 

styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet, parametere fastsatt i 

utviklingsavtalen og parametere fastsatt av NHH. For parameterne skal det vises oppnådde 

resultater over tid, samt ambisjonsnivå for de parametere som NHH mener det er 

hensiktsmessig å sette ambisjonsnivå for.  

Vedlagt følger en oversikt over styringsparameterne i årsrapporten, samt forslag til 

ambisjoner for de parametere som det anses aktuelt å ha ambisjonsnivå for. Ambisjonene 

angir høyskolens målsettinger noe frem i tid, dvs. det man ønsker å strekke seg etter, og ikke 

prognoser. En rimelig fortolkning er en horisont på inntil 3-5 år, noe som innebærer at en ser 

bort fra kortsiktige svingninger i dataseriene. Det innebærer at det gjennomgående bør være 

en rimelig stabilitet over tid i de angitte ambisjonene. En må likevel vurdere om ny 

informasjon innebærer at ambisjonene på visse områder bør revideres. Ambisjoner som nå 

foreslås justert er merket gult i vedlagte dokument. 

Nasjonale styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet er i vedlagte oversikt 

merket KD, og parametere knyttet til utviklingsavtalen er merket UA.  

Vedlegg: 

- Årsrapport for NHH 2020: Ambisjoner
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UTDANNING 
 
 

 

 

KD Sektormål 1:  Høg kvalitet i utdanning og forsking 

KD Sektormål 2:  Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

KD Sektormål 3:  God tilgang til utdanning 

 

Utviklingsavtale mål 1: Faglig fornyelse og relevans 

Utviklingsavtale mål 2: Økt mangfald 

 

NHH hovudmål:   

NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god 

teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 

 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 

NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHH sine 

studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk-administrative fag blant norske studentar, 

og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar.  

 

NHH delmål 2: Studiekvalitet 

NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanninga der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 

jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og læringsmiljø skal vere på 

høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  

 

NHH delmål 3: Kandidatkvalitet  

NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for økonomar og 

leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp master- og ph.d.-

program internasjonalt. 

 

NHH delmål 3: Forskarutdanninga (frå kap. om Forsking i NHHs strategi)  

Doktorgradsutdanninga ved NHH skal tiltrekke seg dei beste norske og sterke internasjonale studentar. 

NHH skal uteksaminere fleire kandidatar som når opp i konkurransen om vitskapelege stillingar ved 

anerkjende internasjonale institusjonar. 
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Bachelorutdanninga 
 
 

 

 
Tabell 1: Søkjarar og opptak 

 

 
 
 
Tabell 2: Studieinnsats, tilfredsheit og yrkesrelevans 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fagleg tidsbruk (timer) per 

veke hjå heiltidsstudentar 

(KD, Studiebarometeret) 

39,3 35,3 41,0 35,2  37-42 

Skår på korleis studentane 

oppfattar studiekvaliteten  

(KD, Studiebarometeret)3  

4,5 4,3 4,5 4,4  ≥ 4,5 

Skår på korleis studentane 

oppfattar yrkesrelevans 

(UA, Studiebarometeret)4 

- - 4,1 4,0  ≥ 4,4 

Kursevaluering NHH; 

totalvurdering5 

4,0 4,1 3,9 3,9  ≥ 4,0 

 
 
  

                                                   
1 Etter supplering 
2 Fordelinga på bydelar i Oslo er basert på fordeling av postnummer etter det sosioøkonomiske aust-vest-skilje. Det manglar 

postnummer for 19 av 75 møtte studentar frå Oslo hausten 2019, så tala er noko usikre. 
3 Tala gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje  

  einig og 5=Heilt einig. 
4 Tala viser score på indeksen «Tilknytning til yrkeslivet», der 1= I liten grad og 5= I stor grad. 
5 Gjennomsnitt av studentane si evaluering av alle kurs på bachelorstudiet. Spørsmålet for kvart enkelt kurs er: «Totalt sett,  

   hvor fornøyd er du med kurset?», der 1=Veldig misnøgd og 5=Veldig nøgd. 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fyrsteprioritetssøkjarar 1 816 1 773 1 801 1 716  - 

Poenggrense 

fyrstegangsvitnemål 

52,9 52,61 52,71 52,7  55,0 

Poenggrense ordinær kvote 56,5 56,01 56,51 56,4  58,5 

Møtt til studiestart 489 459 451 485  500 

Geografisk distribusjon (møtt) 

(UA):       

- Austlandet, 

  av dette Oslo 

244 

80 

203 

51 

199 

68 

229 

75  - 

- Vestlandet,  

  av dette Bergen 

  av dette Stavanger 

187 

106 

17 

207 

113 

16 

200 

116 

15 

208 

122 

10  

- 

- 

- Midt-Noreg, 

  av dette Trondheim  

22 

13 

19 

10 

24 

10 

23 

9  - 

- Sørlandet 15 16 11 8  - 

- Nord-Noreg 16 7 14 10  - 

Bydelar Oslo (møtt) (UA):2       

- Del frå Oslo aust - - - 18 %  - 

Kvinner (% av møtt) (UA) 36,0 % 35,1 % 34,4 % 36,9 %  50 % 
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Tabell 3: Teknologirelaterte kurs 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Del vitnemål med kurs i 

programmering og/eller 

analyse av stordata(%) (UA)6 

- - - 50 %  50 % 

 
 
Tabell 4: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Studiepoeng per student7 49,0 49,2 49,1 47,3  ≥ 50,0 

Gjennomføring på normert tid 

(%) (KD) 

58,2 % 63,8 % 58,2 % 56,4 %  ≥ 60,0 % 

 
 

 
Tabell 5: Fråfall på tidspunkt for normert ferdig (start + 3 år) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Kull start H13 H14 H15 H16   

Fråfall BØA normert tid (%) 13 % 13 % 14 % 13 %  ≤ 10 % 

 

Tabell 6: Internasjonalisering 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Internasjonale internships 

(UA) 

2 6 8 19  - 

Utveksling:        

- Innkomande studentar til 

NHH 

130 164 161 142  - 

- Utreisande studentar frå 

NHH 

164 193 246 258  - 

- Del innkomande relativt til 

utreisande studentar (%) 

79 % 85 % 65 % 55 %  - 

-  Del vitnemål med 

utveksling (%)8 

50 % 48 % 52 % 58 %  ≥ 50,0 % 

Utreisande utvekslings-

studentar i Erasmus+ (studie- 

og praksismobilitet) 

46 56 76 96  - 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                   
6 Utanom dei obligatoriske kursa. 
7 Gjennomsnitt gjennom året. Tala f.o.m. 2018 gjeld berre studentar i den nye studieplanen for bachelorstudiet.  
8 Del av vitnemål med utveksling relativt til totalt tal på vitnemål skrivne ut på bachelor det aktuelle året.  
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Masterutdanninga 
 

 
 

Tabell 7: Søkjarar MØA9 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Eksterne søkjarar med norsk 

bachelorgrad 

786 589 634 626  - 

Eksterne søkjarar med 

internasjonal bachelorgrad 

1 506 1 312 1 414 1 413  - 

Søkjarar – intern overgang 442 385 411 406  - 

Søkjarar totalt 2 734 2 286 2 459 2 445  - 

 
 

 
Tabell 8: Opptak MØA 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Opptakskrav eksterne 

søkjarar (haust)10 

4,1 4,0 4,0 3,9  ≥ 4,1 

Gjennomsnittskarakter ved 

opptak eksterne søkjarar 

(haust)11 

4,3 4,3 4,3 4,2  ≥ 4,4 

Møtt til studiestart, inkludert 

intern overgang12 

642 632 682 706 

 

 - 

Studentar med internasjonal 

grad (møtt) (UA) 

74 90 117 111  120 

Studentar med internasjonal 

grad (% av møtt) (UA) 

12 % 14 % 17 % 16 %  17,5 % 

Kvinner (% av møtt) (UA) 41 % 40 % 43 % 36 %  50 % 

Kvinner, studentar med 

internasjonal grad (% av 

møtt) (UA) 

46 % 44 % 53 % 44 %  50 % 

 

 

Tabell 9: Opptak MRR13 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 201714 2018 2019 2020 

Søkjarar totalt 299 447 368 335  - 

Opptakskrav eksterne 

søkjarar til toårig MRR  

4,1 4,1 4,0 3,8  ≥ 4,1 

Gjennomsnittskarakter ved 

opptak eksterne søkjarar til 

toårig MRR  

4,4 4,3 4,2 4,3  ≥ 4,4 

Møtt til studiestart 165 170 134 135  - 

Kvinner (% av møtt) (UA) 38 % 49 % 36 % 47 %  50 % 

 

 
 

  

                                                   
9 Master i økonomi og administrasjon. 
10 A=5, B=4 osv. Krav etter suppleringsopptak for søkjarar med norsk bachelorgrad. 
11 Studentar med utanlandsk bachelorgrad og studentar med både bokstav- og talkarakterar er ikkje med i gjennomsnittsberekningane.  
12 Inkl. studentar med internasjonal grad 
13 Master i rekneskap og revisjon 
14 MRR i Oslo starta i 2017 og er med i tala f.o.m. 2017 for søkjarar, møtt til studiestart og kvinner 
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Tabell 10: Studieinnsats, tilfredsheit og yrkesrelevans - MØA 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fagleg tidsbruk (timar) per 

veke blant heiltidsstudentar 

(KD, Studiebarometeret) 

43,1  43,7 

 

42,4 

 

39,5  40-45 

Skår på korleis studentane 

oppfattar studiekvaliteten 

(KD, Studiebarometeret)15  

4,4  4,5 

 

4,3 

 

4,5  ≥ 4,5 

Skår på korleis studentane 

oppfattar yrkesrelevans 

(UA, Studiebarometeret)16 

- - 3,7 3,9  ≥ 4,5 

Kursevaluering NHH; 

totalvurdering17 

4 4,1 3,9 4,1  ≥ 4,0 

 

 
Tabell 11: Studieinnsats, tilfredsheit og yrkesrelevans - MRR 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fagleg tidsbruk (timar) per 

veke blant heiltidsstudentar 

(KD, Studiebarometeret) 

44,4 53,2 43,6 39,7  40-45 

Skår på korleis studentane 

oppfattar studiekvaliteten 

(KD, Studiebarometeret)18  

4,2 4,5 4,4 4,1  ≥ 4,5 

Skår på korleis studentane 

oppfattar yrkesrelevans 

(UA, Studiebarometeret)19 

- - 4,1 4,2  ≥ 4,6 

Kursevaluering NHH; 

totalvurdering20  

3,8 3,8 3,9 3,9  ≥ 4,0 

 

 
Tabell 12: Teknologirelaterte kurs (MØA OG MRR)  

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Del vitnemål med kurs i 

programmering og/eller 

analyse av stordata(%) (UA)21 

- - - 80 %  50 % 

100 % 

 

 
  

                                                   
15 Tala gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje einig og  

    5=Heilt einig. 
16 Tala viser score på indeksen «Tilknytning til arbeidslivet», der 1= I lita grad og 5= I stor grad 
17 Gjennomsnitt av studentevaluering av alle emne på MØA, der 1=Svært misnøgd, og 5=Svært nøgd  
18 Tala gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje einig og  

    5=Heilt einig. 
19 Tala viser score på indeksen «Tilknytning til arbeidslivet», der 1= I liten grad og 5= I stor grad  
20 Gjennomsnitt av studentevaluering av alle emne på MRR, der 1=Svært misnøgd, og 5=Svært nøgd 
21 Alle kurs 
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Tabell 13: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid master (MØA og MRR) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Gjennomføring på normert tid 

(%) (KD) 

77,4 % 78,7 % 79,5 % 79,0 %  ≥ 80 % 

Studiepoeng per student 

MØA22  

49,5 47,7 50,7 51,6  - 

Studiepoeng per student 

MRR2222 

50,1 47,5 45,7 48,6  - 

 
 

 
Tabell 14: Fråfall på tidspunkt for normert ferdig (oppstart + 2 år) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Kull start H14+V15 H15+V16 H16+V17 H17+V18   

Fråfall MØA etter to år (%) 5 % 5 % 5 % 3 %  ≤ 5 % 

Fråfall MRR etter to år (%) 7 % 1 % 5 % 6 %  ≤ 5 % 

 
 
 
Tabell 15: Internasjonalisering - Master 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Internasjonale internships,  

CEMS, Gründerskulen og 

Innovation School (UA)  

64 100 104 89  - 

Dobbelgradsstudentar inn og 

ut 

28 26 32 40  50 

Utveksling:        

-  Innkomande studentar til  

   NHH 

238 252 295 305  - 

-  Utreisande studentar frå  

   NHH 

317 290 290 280  - 

-  Del innkomande relativt til  

   utreisande studentar (%) 

75 % 87 % 102 % 109 %  - 

-  Del vitnemål med  

   utveksling MØA (%) 

54 % 39 % 44 % 43 %  40 % 

-  Del vitnemål med  

   utveksling MRR (%) 

6 % 3 % 5 % 9 %  20 % 

Utreisande utvekslings-

studentar i Erasmus+ (studie- 

og praksismobilitet) 

137 155 140 134  - 

 

  

                                                   
22 Gjennomsnitt heile året.  
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Tabell 16: Arbeidsmarknaden (MØA) (UA)23 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Studiet har gitt meg relevante 

teoretiske basiskunnskapar  

4,5 4,3 4,3 4,4  ≥ 4,5 

Studiet gjer meg konkurranse-

dyktig også i ein internasjonal 

arbeidsmarknad  

4,1 3,8 3,9 4,0  ≥ 4,2 

Generelt var eg nøgd med 

kvaliteten på studiet  

4,2 4,2 4,2 4,3  ≥ 4,5 

Del i arbeid innan 6 mnd.(%)24 86,7 % 88,1 % 92,1 % 89,7 %  - 

Startlønn NHH-kandidatar  

(tall i 1 000 kr)25 

451 463 485 498  - 

Del studentar som tek jobb i 

utlandet (%)26  

8 % 5 % 11 % 7 %  ≥ 15 % 

 
 
 

Tabell 17: NIFU/Kandidatundersøkinga27 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Masterkandidatar sysselsett i 

relevant arbeid eit halvt år  

etter fullført utdanning (%) 

(KD)(UA) 

- 88,9 % - N/A  - 

 

 
 

 

  

                                                   
23 Tal frå NHH si arbeidsmarknadsundersøking. Skala 1-5 kor 5 er høgaste skår. Grunna låg svarprosent er MRR-kandidatar ikkje 

inkludert i tabellen.  
24 Relevant og ikkje relevant arbeid. 
25 Gjennomsnittleg brutto grunnlønn per år. 
26 Talet baserer seg på både dei som er i relevant og dei som er i ikkje relevant arbeid.  
27 Undersøkinga vert gjennomført annakvart år. 



59/20 Årsrapport for NHH 2020: Konkretisering av ambisjoner - 20/03816-1 Årsrapport for NHH 2020: Konkretisering av ambisjoner : Vedlegg Årsrapport for NHH 2020 Ambisjoner

 
 

10 

Ph.d.-utdanninga 
 

 

 
Tabell 18: Søkjarar og opptak ph.d. 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tal på søknader 217 597 576 780  - 

Opptak / Nye 

doktorgradsavtaler 

11 30 21 26  - 

Del internasjonale ph.d.- 

studentar (% av nye 

doktorgradsavtaler)  

46 % 63 % 62 % 58 %  40-60 % 

Kvinnedel (% av nye 

doktorgradsavtaler) (UA) 

38 % 44 % 10 % 42 % 

 

 50 % 

 

 

Tabell 19: Ph.d. studiekvalitet 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tal på disputasar årleg 26  12 19 17  - 

Delen ph.d.-kandidatar som 

gjennomfører innan seks år 

(%, KD)28 

62 % 77 % 76 % 72 %  80 % 

Del av innleveringar verdig til 

disputas fullført på normert tid 

(%) 

58 % 67 %  56 % 37 %  60 % 

Fråfall (avbrote doktorgrads-

avtaler i løpet av året) 

0 2 0 2  - 

Stipendiatstillingar29 68 77  74 81  - 

 

 
 

 

 

  

                                                   
28 DBH-data: Ingen permisjonar blir trekt frå.  
29 Pr. 1. oktober i gjeldande år. 
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Etter- og vidareutdanninga 
 

 

Tabell 20: Søkjarar og opptak, Opne program masternivå, med studiepoeng 

 Resultat 
Ambisjon 

2016 2017 2018 2019 2020 

Søkjarar - 648 645 526  1 000 

Opptak 396 390 339 300  500 

Kvinnedel (% av møtt) (UA) - - - 57 %  50 % 

 

 
Tabell 21: Opptak, program utan studiepoeng 

 Resultat 
Ambisjon 

2016 2017 2018 2019 2020 

Opptak - - 226 552  500 

Kvinnedel (% av møtt) (UA) - - - 38 %  50 % 
 
 

 

Tabell 22: Gjennomføring Executive MBA (open gradsgivande) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Gjennomføring normert tid (%) 100 % 96 % 97 % 98 %  100 % 

 
 

Tabell 23: Innfridde forventningar og fagleg kvalitet - Executive MBA30 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Innfridde forventningar  4,5 4,5 4,7 4,7  4,7 

Fagleg kvalitet 4,6 4,7 4,7 4,8  4,7 

 
 
Tabell 24: Uteksaminerte kandidatar 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Executive MBA (EMBA) 106 134 109 70  150 

Bedriftsinterne program  194 107 172 96  200 

Øvrige program - - - 122  750 

Totalt  - - - 288  1 100 

 
 

Andre bidrags- og oppdragsinntekter  
 

 

Tabell 25: Andre bidrags- og oppdragsinntekter31 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Andre bidrags- og 

oppdragsinntekter per fagleg 

årsverk (KD) (1 000 kr)32 

133,6 104,3 120,1 81,8  - 

 

                                                   
30 Skala 1-5 kor 5 er høgaste skår. Gjennomsnittstal.  
31 Omfattar andre bidrags- og oppdragsinntekter utanom EU, Forskingsrådet og Regionale forskingsfond. I tråd med føringar frå 

Riksrevisjonen vert alle bedriftsinterne kurs ved NHHE f.o.m. 2015 klassifisert som oppdragsverksemd. Anna aktivitet blir klassifisert 

som sal og ført mot avrekningskonto mot Kunnskapsdepartementet. 
32 Faglege årsverk er ei delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidatar, bibliotekarar, vitskaplege assistentar, samt «Andre 

stillingar, undervisning, forsking og formidling» er utelatt. Faglege årsverk er inkl. stipendiatar.  
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Internasjonalisering – Utdanning     
 

Tabell 26: Internasjonale studentar og mangfald (bachelor og master) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Del internasjonale studentar 

på campus (statsborgarskap) 

(%)33 

15 % 16 % 17 % 19 %  20 % 

Studentar som er innvandrarar 

eller norskfødde med 

innvandrarbakgrunn frå land i 

gruppe 134 (UA) 

95 73 86 N/A  - 

Studentar som er innvandrarar 

eller norskfødde med 

innvandrarbakgrunn frå land i 

gruppe 235 (UA) 

195 205 255 N/A  - 

 
Tabell 27: Erasmus+ (bachelor og master) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Del utreisande utvekslings-

studentar på Erasmus+ av 

totaltalet på studentar(%),(KD) 

5,4 % 5,8 % 6,5 % 6,7 %  8,0 % 

 
Tabell 28: Utveksling (bachelor og master) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Innkomande studentar i % av 

utreisande 

77 % 86 % 85 % 83 %  90 % 

Totalt tal på innkomande og 

utreisande studentar  

849 899 992 985  - 

Delen kandidatar med 

utveksling i studieløpet 

(DIKU) i % 

61,4 % 57,0 % N/A 60 %  60,0 % 

Delen vitnemål med 

utveksling i % 

48 % 36 % 41 % 44 %  50,0 % 

 
Tabell 29: Samarbeid med internasjonale institusjonar  

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tal på internasjonale 

utdanningsinstitusjonar som 

NHH har eit samarbeid med 

(UA)  

- - - 191  - 

Tal på land som NHH har eit 

utdanningssamarbeid med  

(UA)  

- - - 48  - 

Tal på dobbelgradsavtalar 

(UA) 

9 8 8 8  - 

 

  

                                                   
33 Delen internasjonale studentar (grad og utveksling) av det totale talet på fulltidsstudentar ved NHH (utreiste utvekslingsstudentar  

   ekskludert). 
34 EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
35 Asia inkl. Tyrkia, Afrika, Amerika unntatt USA og Canada, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa unntatt EU/EØS.  
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FORSKNING  
 

KD Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 

KD Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Utviklingsavtale mål 3: Forskning på topp nivå 

 

NHH hovedmål:   

NHH skal være en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med forskning på internasjonalt toppnivå. 

 

NHH delmål 1: Kvalitet  

NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, og skal øke antall publikasjoner i 

internasjonale topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på anerkjente nasjonale og 

internasjonale søknadsarenaer.   

 

NHH delmål 2: Relevans 

NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for en 

handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal bringe frem forskningsresultater som skaper 

verdi og bidrar til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner.  

 

NHH delmål 3: Forskerutdanningen   

Doktorgradsutdanningen ved NHH skal tiltrekke seg de beste norske og sterke internasjonale studenter. 

NHH skal uteksaminere flere kandidater som når opp i konkurransen om vitenskapelige stillinger ved 

anerkjente internasjonale institusjoner. 
 

 
 
Tabell 30: Publikasjonspoeng 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Publikasjonspoeng 280,43 309,09 248,52 241,00  - 

Antall publikasjonspoeng per 

faglig årsverk, ekskl. 

stipendiater (NHH)36 

1,58 1,77 1,42 1,40  1,80 

Antall publikasjonspoeng per 

faglig årsverk (KD)  

1,15 1,23 1,00 0,95  1,24 

 
 

  

                                                   
36 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre  

    stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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Tabell 31: Publisering nivå 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Publikasjonspoeng nivå 2 

(UA) 

162,23 175,91 143,79 120,60  - 

Publikasjonspoeng nivå 2 per 

faglig årsverk ekskl. 

stipendiater  

0,92 1,01 0,82 0,70  1,00 

ABS-publikasjoner37  nivå 3, 

4 og 4*  

63 85 91 66  100 

ABS-publikasjoner nivå 4 og 

4* (UA) 

19 32 33 26  40 

Tildelinger på NHH 

bonusliste38 

13 22 19 23  - 

 

 

 

 

Tabell 32: Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd (NFR) 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Bidragsinntekter fra NFR39 

(UA) 

19 357 25 881 33 729 42 100  - 

Bidragsinntekter fra NFR per 

faglig årsverk, ekskl. 

stipendiater (NHH) (UA) 

109,4 148,5 193,0 243,8  - 

Bidragsinntekter fra NFR per 

faglig årsverk (KD) (UA)  

79,1 103,2 136,2 166,0  - 

 
 

Tabell 33: Bidragsinntekter fra EU/Horisont 2020 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Bidragsinntekter fra EU39 

(RBO-tellende) (UA) 

3 359 1 434 4 595 6 288  - 

Inntekter fra EU-kontrakter 

per faglig årsverk, ekskl. 

stipendiater (NHH) (UA) 

19,0 8,2 26,3 36,4  - 

Verdien av Horisont 2020-

kontrakter per FoU-årsverk 

(KD) 

- - 27 828,34   - 

 
 

Tabell 34: Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd for NHH-miljøet samlet 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

NHH 19 357 25 881 33 729 42 100   - 

SNF  28 500 29 813 28 391 32 29340  - 

Totalt 47 857 55 694 62 120 74 393  - 

 
 
 

  

                                                   
37 Antall artikler på Association of Business Schools (ABS) sin publikasjonsliste på nivå 3, 4 og 4*. Rapporterte tall fra tidligere år  

    er noe justert. Dette skyldes justeringer i underliggende databaser. 
38 Antall personlige tildelinger på NHH sin bonusliste.  
39 Ny ordning fra 2017 innebærer at det for NFR- og EU-prosjekter rapporteres periodisert basert på forbruk og ikke på innbetalinger 

fra prosjektene. Tallene f.o.m. 2017 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall før 2017. 
40 Tallet for 2019 er foreløpig 
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Tabell 35: SNF – Bidrags- og oppdragsvirksomhet  
 

(Tall i 1 000 kr) 
Resultater 

Ambisjon 
2016 2017 2018 201941 2020 

Nasjonale bidragsinntekter       

  -  Norges forskningsråd 28 500 29 813 28 391 32 293  - 

Nasjonale oppdragsinntekter       

  -  Departementer og  

     underliggende enheter 

7 600 5 503 9 572 9 566  - 

  -  Næringslivet 10 900 7 200 10 689 9 432  - 

Internasjonale inntekter 100 699 1 957 3 947  - 

  

                                                   
41 Tallene for 2019 er foreløpige. 
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SAMSPEL MED NÆRINGS- OG SAMFUNNSLIV  

 

KD Sektormål 1: Høg kvalitet i utdanning og forsking  

KD Sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Utviklingsavtale mål 3: Forsking på topp nivå 

 

NHH hovudmål:   

NHH skal sette premiss og påverke retning for samfunnsdebatten på tema som er relevante for ein 

handelshøgskule på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt formidle forskingsbasert kunnskap til 

samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning. 

 

NHH delmål 1: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

NHH skal vere ein pådrivar for nytenking og berekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og vere 

ein føretrekt samarbeidspartnar innan forsking og utdanning. Samarbeid med eksterne verksemder, samt 

med eit vitalt alumninettverk, skal spele ei nøkkelrolle i utviklinga av NHH. 

 

NHH delmål 2: Forskingskommunikasjon 

Formidling av forsking skal styrke samfunnsdebatten og NHH si synlegheit nasjonalt og internasjonalt. 

NHH-forskarar skal kommunisere solid, forskingsbasert innsikt til samfunns‐ og næringsliv og vere 

journalister sitt fyrsteval for økonomisk‐administrativ kunnskap. Kommunikasjonen skal vere 

uavhengig, open og etterretteleg.  

 

NHH delmål 3: Posisjon 

NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon. NHH vil auke vektlegginga av internasjonale 

akkrediteringar og plassering på sentrale rangeringar i regi av Financial Times og andre aktørar. 

 

NHH delmål 4: Møteplass 

NHH skal vere ein open og tilgjengeleg institusjon i dialog med omverda. NHH skal tilby dei beste og 

mest relevante faglege møteplassane innanfor høgskulen sine kjerneområde og vere eit samlingspunkt 

for kunnskapsdeling. 

 

 
Tabell 36: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

NOU-utval med NHH-

deltakarar  

- - 10 8  10 

Alumnimedlemmar 7 691 7 882 8 746 9 856  12 000 

Alumniarrangement 8 12 16 26  25 

Påmeldte deltakarar 

alumniarrangement 

450 960 1 350 1 600  2 000 
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Tabell 37: Synlegheit i media 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Talet på forskingsrelaterte 

saker i media 

2 949 2 910 2 499 2 956  3 500 

Talet på saker i media 5 366  5 356 4 917 4 372   5 600 

Talet på kronikkar i media42 92 99 80 109  150 

120 

Talet på følgjarar sosiale 

medium 

- 72 000 75 711  84 775  85 000 

100 000 

Talet på unike brukarar 

NHH.NO 

500 500 569 000 600 169 697 624  650 000 

750 000 

Talet på unike brukarar NHH 

Bulletin 

- 63 903 73 000 103 075  80 000 

120 000 

 

 
 

 

Tabell 38: Posisjon FT-rangeringar43 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Open Programme 44  

(58 %) 

48  

(64 %) 

41  

(51 %) 

33 

(41 %) 

 - 

Custom Programme 73  

(86 %) 

79  

(93 %) 

86  

(96 %) 

-  - 

Masters in Management 73  

(86 %) 

65  

(68 %) 

72  

(72 %) 

70  

(70 %) 

 - 

Executive MBA - 88  

(88 %) 

98  

(98 %) 

86  

(86 %) 

 - 

European Business Schools 38  

(42 %) 

35  

(37 %) 

39  

(41 %) 

39  

(41 %) 

 - 

 

  

                                                   
42 I tillegg kjem cirka 36 debattinnlegg, kommentarar o.l.  
43 Prosentvis plassering i parentes fordi talet på institusjonar som deltek i FT-rangeringa, stadig aukar. Jo lågare prosent, dess betre  

    plassering. 
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ORGANISASJON OG RESSURSER  

 

KD Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Utviklingsavtale mål 2: Økt mangfold 

 

NHH hovedmål:   

NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal 

prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med samfunns- og 

næringsliv. 

 

NHH delmål 1: Menneskelige ressurser 

NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant 

kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme mangfold og likestilling med særlig vekt 

på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.  

 

NHH delmål 2: Organisasjonen 

NHHs organisasjon skal preges av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet og effektive 

arbeidsprosesser, samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av enheter og funksjoner. 

 

NHH delmål 3: Økonomi 

NHH skal øke det økonomiske handlingsrommet for å sikre økonomisk styrke og stabilitet, og for å 

skape grunnlag for strategiske satsinger. Handlingsrommet skal økes gjennom økte inntekter fra 

eksternfinansiert virksomhet, partnerskap med næringsliv- og samfunnsinstitusjoner samt andre kilder. 

 

NHH delmål 4: Infrastruktur 

NHHs infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under institusjonens ambisjoner. 

Nødvendig rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse skal legge til rette for et fremragende arbeids- 

og læringsmiljø. 

 
 

Tabell 39: Faste og midlertidige årsverk44 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Undervisning, forskning og 

formidling (UFF)45 

254 256,7 250,2 256,2  - 

Administrative årsverk46 118 127,5 127,4 124,6  - 

Støttestillinger for 

undervisning, forskning og 

formidling47 

13 12,2 12,0 10,0  - 

Drift og vedlikehold48 6 5,0 6,0 6,6  - 

Andre stillinger (lærlinger) 2 1,6 1,7 2,1  - 

Totalt  393 403,0 397,3 399,5  - 

 

 
  

                                                   
44 Per 1.oktober. 
45 Alle vitenskapelige stillinger, inkludert stipendiater, postdoktorer, studentassistenter, bistillinger og universitetsbibliotekar. 
46 Kontorstillinger, lederstillinger, saksbehandler-/rådgiverstillinger i sentral adm. og på instituttene. 
47 Bibliotekstillinger, ingeniørstillinger. 
48 Driftsleder, driftstekniker, fagarbeider. 
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Tabell 40: Andel midlertidig ansatte 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Andel midlertidig ansatte i 

støttestillinger til undervisning, 

forskning og formidling (%) 

0 % 0,2 % 0 % 0 % 

 

 - 

Andel midlertidig ansatte i 

saksbehandler- og 

utrederstillinger (%) 

11 % 

 

12,8 % 12,7 % 9,3 % 

 

 - 

Andel midlertidig ansatte i 

undervisnings- og 

forskerstillinger (%)49 (KD) 

12 % 12,4 %           12,2 % 10,8 % 

 

 - 

 

 

 
Tabell 41: Vitenskapelig ansatte - årsverk 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Førsteamanuensis  

(inkl. førsteamanuensis II)50 

49 47,2 51,3 48,9  - 

Professor (ekskl. professor 

II)50  

81 76,9 77,5 79,0  - 

Andel nytilsettinger i 

vitenskapelige stillinger som 

har en ph.d. fra institusjoner 

utenfor Norge (%)51 

67 % 

 

50 % 80 % 60 % 

 

 ≥ 50 % 

Professorkvalifisering 3 1 3 4  - 

 
 

Tabell 42: Andel internasjonal fagstab – årsverk (UA)52 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fast ansatte (%)53 21 % 26,4 % 27,3 % 29,7 %  ≥ 30 % 

≥ 35 % 

Stipendiater (%)  61 % 62,8 % 55,4 % 60,6 %  ≥ 50 % 

Postdoktorer (%)  72 % 66,7 % 77,8 % 75,0 %  ≥ 50 % 

Professor II-stillinger (%) 62 % 60,0 % 65,5 % 69,7 %  ≥ 50 % 

 
 

Tabell 43: Antall studiepoeng per faglig årsverk (KD) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Antall studiepoeng per faglig 

årsverk (KD)54 

638,1 639,6 648,4 636,6  - 

 

  

                                                   
49 Eksklusiv stipendiater, postdoktor og professor II (men inklusiv alle andre bistillinger, dvs. førsteamanuensis II og  

    universitetslektor II). 
50 Fem personer (rektor og prorektorer) rapporteres som ledere f.o.m. 2017, og er tatt ut av stillingskategoriene «Førsteamanuensis  

    (inkl. førsteamanuensis II)» og «Professor (ekskl. professor II)»   
51 Studentassistenter og bistillinger er ikke med. 
52 Ansatte med utenlandsk statsborgerskap. 
53 Professor, førsteamanuensis og universitetslektor. 
54 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre  

    stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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Lærlinger  
 
Tabell 44: Lærlinger 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Antall lærlinger per  

1. oktober55 

3 4 5 5  6 

 

   

Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet 
 
 

 

 

Tabell 45: Andel kvinnelig ansatte i fagstaben og kvinneandel av totalt antall årsverk 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Stipendiat (%) 41 % 40 % 35 % 34 %  ≥ 40 % 

Postdoktor (%) 34 % 30 % 19 % 30 %  ≥ 40 % 

Førsteamanuensis (%) 34 % 33 % 32 % 33 %  ≥ 40 % 

Professor (%) 18 % 18 % 20 % 20 %  ≥ 40 % 

Professor II (%) 14 % 18 % 26 % 27 %  ≥ 40 % 

Kvinneandel i undervisnings-, 

forsker- og formidlings-

stillinger (UFF) (%) 

30 % 30 % 28 % 29 %  ≥ 40 % 

Andel kvinner i dosent- og 

professorstillinger (%) (KD) 

18 % 17 % 20 % 20 %  ≥ 40 % 

Kvinneandel av totalt antall 

årsverk (UFF og t/a) (%) 

43 % 43 % 42 % 43 %  - 

 
 
Tabell 46: Andel kvinner av nyansatte i fagstaben 

  
Resultat 

Ambisjon 
2016 2017 2018 2019 2020 

Stipendiat (%) 40 % 42 % 5 % 44 %  ≥ 50 % 

Postdoktor (%) 29 % 13 % 25 % 55 %  ≥ 50 % 

Førsteamanuensis (%) 25 % 38 % 43 % 40 %  ≥ 50 % 

Professor (%) 

(inkluderer ikke opprykk) 

100 % 100 % - 0 %  ≥ 50 % 

 

 

                                                   
55 Lærlingene regnes som deltidsansatte i 30-80 % stilling. I tabellen vises antall lærlinger – ikke årsverk.  
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OPPTAKSRAMMER 2021 

Saksbehandler Heidi Sund 
Arkivreferanse 20/03804-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 60/20 

Forslag til vedtak: 
• Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i
bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2021.
• Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2021 på 795
studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for
de enkelte delene av masteropptaket, men forventer at opptaket av internasjonale
masterstudenter høsten 2021 opprettholdes eller øker noe.
• Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig
mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo.

Bakgrunn: 
Opptaksrammene angir hvor mange studenter NHH planlegger å ta opp på hvert 
studieprogram. I tillegg til de vedtatte opptaksrammene påvirkes også antall opptatte studenter 
av den faktiske søkingen til studieprogrammene og en overbookingsprosent basert på 
historiske erfaringer og nøye monitorering av pågående trender nasjonalt og internasjonalt.  

Figuren under angir noe av kompleksiteten i sammenhengen mellom opptaksrammer og KD-
finansierte studieplasser. Blå er studentstyrt aktivitet, gul er NHH-styrt aktivitet og grønn er 
KD-styrt aktivitet. Et overordnet prinsipp i dimensjoneringen av opptaket er at studieplasser 
holdes konstant innenfor rammene av KDs grunnfinansiering.
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Resultater for opptaket 2020 i hovedtrekk  
Det var 540 studenter som møtte til studiestart på bachelorstudiet i økonomi og 
administrasjon, mens masterstudiene hadde 817 studenter møtt i Bergen og 54 studenter møtt 
til 1-årig MRR i Oslo.   

Opptaksramme 2020 
(møtt)  

Møtt 2020 Opptaksramme 2021 
(møtt)  

Bachelordelen 
av siv.øk.  

570* 540 500 

Alle masterprogram 
Bergen  

795 817 795 

MRR Oslo 50 54 50 
*Styret vedtok i 2019 en opptaksramme på 500 for bachelordelen av siviløkonomutdanningen. På
grunn av COVID-19 situasjonen fikk NHH i mai tilført 70 ekstra studieplasser på bachelor.

Med unntak fra i fjor, har det vert en nedgående trend i andel møtt av tilbud i bachelor-
opptaket siden 2016. Det ble i år supplert på bachelor, men den varierende andelen møtt av 
tilbud gjør opptaket uforutsigbart og krevende, noe som er grunnen til at vi i år ikke nådde 
målet om antall møtt til studiestart. Måltallet for master ble i år møtt uten behov for 
suppleringsopptak. 

Det vises til opptaksrapporten for 2020 fremlagt på styremøte i november for utfyllende 
informasjon om resultatene av opptaket.   

Forslag til opptaksrammer 2021 - Bachelornivå  
Høyskolens bachelorprogram er tilpasset en opptaksramme på 450 studenter. Erfaringsmessig 
vet vi at i overkant av 30 studenter faller fra i løpet av første semester. I løpet av bachelor-
graden faller ytterligere 50 studenter fra, basert på de siste fem bachelorkull. Etter 
førstesemestersfrafallet fordeler frafallet seg jevnt over de neste semestrene. Det 
gjennomsnittlige totale frafallet per bachelorkull er 85 studenter. Dette er basert på tall fra de 
siste 5 årene.  For å nå antallet studieplasser høyskolen har basisfinansiering for bør 
opptaksrammen på bachelor for 2021 settes til 500 studenter (møtt til studiestart) slik det også 
var planlagt i fjor.  

Forslag til opptaksrammer 2021 - Masternivået 
Høyskolens masterprogrammer skal være tilpasset et årlig opptak på opptil 795 studenter, i 
tillegg til opptak av 50 studenter på 1-årig MRR i Oslo. Masteropptaket består av flere ulike 
deler, herunder intern overgang fra bachelor til master, opptak av eksterne masterstudenter, 
opptak av studenter med internasjonal bachelorgrad (MSc) og opptak til MRR i Bergen. Det 
foreslås å gi rektor fullmakt til å vedta opptaksrammene for de enkelte delene av 
masterprogrammet. Innenfor disse rammene er det ønskelig at opptaket av masterstudenter 
med internasjonal bakgrunn opprettholdes eller økes noe.  
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PROSESS FOR Å UTARBEIDE FORSLAG TIL EKSTERNE 
STYREMEDLEMMER FRA 1.8.2021-31.7.2025 

Saksbehandler Øystein Thøgersen 

Arkivreferanse 20/02620-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 61/20 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar å nedsette følgende komité for å identifisere aktuelle kandidater til vervene som 

eksterne styremedlemmer og styreleder ved NHH for perioden 2020-2025: 

- Tor W. Andreassen (professor og styremedlem)

- Mette Bjørndal (professor og styremedlem)

- Frode Sættem (professor og styremedlem)

- Alexander Willén (postdoktor på innstegsvilkår og styremedlem)

- Hallvard Lyssand (teknisk-administrativt ansatt og styremedlem)

- Linn Marie Antonie Solheim (student og styremedlem)

- Elias Nash Reksen (student og styremedlem)

- Øystein Thøgersen (rektor)

Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet (KD) skal oppnevne eksterne styremedlemmer og styreleder for 

NHH for neste styreperiode, fra 1. august 2021 – 31. juli 2025. I mottatt henvendelse fra KD 

den 5. november anmodes NHH om å fremme forslag til de eksterne styremedlemmene og 

styreleder, og det presiseres at «Forslag til eksterne styremedlemmer og ev. styreleder 

fremmes av institusjonens styre», jfr. vedlagt brev fra departementet.  

KD vektlegger at styret skal bestå av personer med ulik bakgrunn, som er rekruttert på 

forskjellig grunnlag og har utfyllende kompetanse. Det er et mål at de eksterne 

styremedlemmene tilfører styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring for å ivareta 

samfunnets interesser. KD påpeker videre at sammensetningen av styret bør gi kompetanse, 

kapasitet og mangfold med utgangspunkt i den enkelte institusjonens egenart, med 

tilfredsstillende geografisk fordeling og kjønnsbalanse. For å ivareta et ønske om større 

kulturelt mangfold og internasjonal erfaring, skal minst to av de foreslåtte kandidatene har 

slik bakgrunn.  

KD har satt frist til 15. februar 2021 for å foreslå minst ti kandidater, like mange av hvert 

kjønn.  
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I samråd med styreleder anbefales det at en oppnevner en komité bestående av styrets interne 

medlemmer og rektor for å foreslå minst ti motiverte og egnede kandidater i tråd med 

departementets kriterier og NHH sine karakteristika og behov. Forslagene, sammen med en 

kort redegjørelse for kandidatenes kompetanse, utdannings- og erfaringsbakgrunn, skal 

foreligge slik at de kan behandles av styret i møte 18. januar 2020.  

Vedlegg: 

1. Brev fra KD datert 5. november 2020: Forslag til eksterne styremedlemmer som skal

oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden 2021-2025

2. Skjema for forslag til eksterne styremedlemmer
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 

www.kd.dep.no 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Siri Waalen Bogen 
22 24 77 96 

Forslag til eksterne styremedlemmer som skal oppnevnes av 
departementet til institusjonens styre for perioden 2021-2025 

Kunnskapsdepartement skal oppnevne styremedlemmer til statlige universiteter og høyskoler 

for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2025. Forslag til eksterne styremedlemmer og ev. 

styreleder fremmes av institusjonens styre. 

Departementet oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag. Departementet oppnevner også 

styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder.  

Styrets ansvar 

Styret er det øverste organet ved institusjonene og har overordnet ansvar for institusjonens 

samlede virksomhet. Dette medfører et særlig ansvar for strategisk og faglig utvikling i tråd 

med de målene som er satt for institusjonen av departementet og styret. Styret skal selv 

fastsette strategier og planer for virksomheten og sørge for at oppgaver gjennomføres i tråd 

med dette. Universitets- og høyskoleloven har en nærmere beskrivelse av styrets ansvar. 

Departementet har også laget en veileder om rammer for arbeidet til styrene, som er 

publisert her.  

Styret skal bestå av personer med ulik bakgrunn, som er rekruttert på forskjellig grunnlag og 

har utfyllende kompetanse. Styret er et kollegialt organ. Det innebærer at selv om 

styremedlemmene er rekruttert på forskjellig grunnlag, har alle medlemmene likt ansvar for å 

treffe beslutninger til beste for institusjonen samlet sett. 

Ifølge liste 

Deres ref Vår ref 

20/5518-1 

Dato 

5. november 2020

Sak 61/20 Vedlegg 1
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Side 2 
 

Forslag til eksterne styremedlemmer 

Det er et mål at departementets oppnevning av styremedlemmer tilfører styrene et bredere 

spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra privat og offentlig sektor og kultur- og 

samfunnsliv. Dette skal ivareta samfunnets interesser.  

 

Styresammensetningen bør gi kompetanse, kapasitet og mangfold ut ifra den enkelte 

institusjons egenart. Departementet er opptatt av at styresammensetningen gir en 

tilfredsstillende geografisk fordeling og kjønnsbalanse. Det er også et ønske om større 

kulturelt mangfold og internasjonal erfaring, og minst to av de foreslåtte kandidatene skal ha 

slik bakgrunn. Vi ber om at dette legges til grunn for forslagene. 

 

Forslaget skal i korte trekk gjøre rede for deres kompetanse og utdannings- og 

erfaringsbakgrunn.  

 

Personer som ikke kan oppnevnes 

Departementet legger til grunn at følgende ikke er aktuelle som styremedlemmer: 

stortingsrepresentanter, statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller 

fylkesordførere, ordførere, byrådsledere i fylker og kommuner der institusjonene er lokalisert. 

 

Om forslaget og frist 

Departementet ber hver institusjon om å foreslå minst ti kandidater, like mange av hvert 

kjønn, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 28. Kandidatene må være forespurt og ha 

takket ja til å påta seg vervet, enten som medlem eller varamedlem.  

 

Vi ber om at forslag til styremedlemmer legges inn i vedlagte skjema og at forslaget sendes 

senest 15. februar 2021.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Sidsel Aarnæs Arbo (e.f.) 

Konst. avdelingsdirektør 

 

 

Siri Waalen Bogen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i 

Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Norges 

Handelshøyskole 

Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges 

idrettshøgskole 

Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges 

musikkhøgskole 

Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Universitetet i 

Bergen 

Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i 

Tromsø – Norges 

arktiske universitet 

 9019 TROMSØ 
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Skjema for forslag til eksterne styremedlemmer ved statlige universiteter og høyskoler 2021-2025 

Kunnskapsdepartementet ber om at forslag til eksterne styremedlemmer legges inn i tabellen nedenfor. 

Vi ber institusjonens styre om å foreslå minst ti kandidater: 

- like mange av hvert kjønn, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 28

- minst én kandidat med minoritetsbakgrunn og minst én kandidat med internasjonal erfaring og/eller bakgrunn, slik at de kan tilføre styret

flerkulturell og internasjonal kompetanse

- kandidatene må være forespurt og ha takket ja til å påta seg vervet

Universitet/høyskole: 

Styrekandidat Kontaktinformasjon Kort begrunnelse for forslaget  cv 

NN1 (fødselsår, bosted) e-post:

telefon: 

Lenke til cv/vedlagt cv 

NN2 (fødselsår, bosted) 

NN3 (fødselsår, bosted) 

NN4 (fødselsår, bosted) 

NN5 (fødselsår, bosted) 

NN6 (fødselsår, bosted) 

NN7 (fødselsår, bosted) 

NN8 (fødselsår, bosted) 

NN9 (fødselsår, bosted) 

NN10 (fødselsår, bosted) 

Sak 61/20 Vedlegg 2



62/20 Årsrapport for læringsmiljøutvalget  - 20/03800-1 Årsrapport for læringsmiljøutvalget  : Årsrapport for læringsmiljøutvalget

1 

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 

 Saksbehandler Malin Arve 

Arkivreferanse 20/03800-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 62/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar årsrapporten fra læringsmiljøutvalget til orientering. 

Bakgrunn: 

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg. Styret ved NHH har det overordnede 

ansvaret for studentenes læringsmiljø og for at læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en 

samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.  

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

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

og studentenes representanter.  

Det ble vedtatt i LMU den 22. mai 2019 å ha temabaserte møter. I studieåret 2019-2020 ble 

tre tema særskilt belyst: Digitalt læringsmiljø, fysisk læringsmiljø og et temamøte om Covid-

19 og implikasjonene det har for læringsmiljøet på NHH.  

Det var planlagt å ta opp temaet psykososialt læringsmiljø i mars, men møtet ble avlyst 

grunnet koronautfordringene i perioden.  

LMU støtter opp om kurs fra Sammen og gir økonomisk støtte til tiltak som bidrar til et godt 

læringsmiljø ved NHH.  

Se vedlagt årsrapport for fullstendig oversikt over aktiviteten i LMU i perioden 2019-2020. 

Vedlegg  

1. Årsrapport LMU 2019-2020

2. Handlingsplan læringsmiljø 2019-2021
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Årsrapport LMU 
2019-2020 

Sak 62/20 Vedlegg 1 
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1. Utvalgets retningslinjer og sammensetting   

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

høyskoler § 4 - 3). Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø 

(§ 4 - 3 (1)) og for at læringsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet 

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

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

Retningslinjer for LMU, vedtatt våren 2018.  

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

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

og studentenes representanter.  

LMU har i studieåret 2019-2020 hatt følgende sammensetting:  

 Høsten 2019 Våren 2020 

Studentrepresentanter 

Jonas P. Ludvigsen 

Ivar Lyngdal 

Signe Kristine Midtun 

Siri Fjellvær 

Finn Lucas Griggs 

Thorvald Mosvold 

Signe Kristine Midtun 

Siri Fjellvær 

Ansattrepresentanter  

Linda Nøstbakken 

Jorun Gunnerud 

Inger Dagestad 

Per Manne 

 

Utvalgets sekretær er Brigt Ove Vaage. LMU har i perioden hatt to faste observatører, 

Sigbjørn Råsberg Studentombud på NHH og Rønnaug Tveit representant fra Sammen. 

Fagpolitisk ansvarlig i NHHS, Jonas P. Ludvigsen var leder av utvalget høsten 2019, og 

prorektor Linda Nøstbakken tok over lederstillingen våren 2020.  

  

2. Møtevirksomhet og saker     

I løpet av studieåret 2019/2020 har utvalget hatt fire møter, (28.08.2019, 16.10.2019, 

05.02.2020, 13.05.2020), to avlyste møter (20.11.2019, 25.03.2020) og behandlet flere saker 

knyttet til læringsmiljøet ved NHH. I det følgende trekkes frem tre temaer som ble presentert 

og noen av enkeltsakene LMU har hatt i studieåret 2019-2020. 

Det ble vedtatt i LMU den 22. mai 2019, å ha temabaserte møter. Temaene skal ta 

utgangspunkt handlingsplanens hovedtemaer som omhandler følgende områder:  

- Fysisk læringsmiljø 

- Psykososialt læringsmiljø 

- Organisatorisk læringsmiljø 

- Digitalt læringsmiljø 

- Pedagogisk læringsmiljø 
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Det var i studieåret 2019-2020 tre tema som ble særskilt belyst: Digitalt læringsmiljø, fysisk 

læringsmiljø og et temamøte om Covid-19 og implikasjonene det har for læringsmiljøet på 

NHH. Det var planlagt å ta opp temaet psykososialt læringsmiljø i mars, men møtet ble avlyst 

grunnet koronautfordringene i perioden.  

Digitalt læringsmiljø (16.10.2019):   

«LMU skal: - Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester - Påse at 

det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til gjennomføring av eksamen - 

Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og eksamen» (jf. vedlagt 

handlingsplan for læringsmiljø).  

Med bakgrunn i handlingsplanen inviterte LMU tre aktuelle aktører for å informere om arbeid 

og planer for utvikling av programmer med fokus på universell utforming. 

Læringsplattformen Canvas, NHH sine nettsider og eksamenssystemet Wiseflow ble 

presentert og diskutert. Nettredaktør Hallvard Lyssand, ansvarlig for læringsplattformen Arild 

Schanke og leder for seksjon for eksamen Inger Dagestad, presenterte til LMU. 

Fysisk læringsmiljø (05.02.20): 

«LMU skal: - Bidra til at høyskolen følger lovpålagte krav knyttet til HMS, brannvern og 

universell utforming - Arbeide for at alle læringslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede - 

Arbeide for at alle ansatte og studenter har kurs innen brann, sikkerhet og førstehjelp» (jf. 

vedlagt handlingsplan for læringsmiljø). 

I temamøtet ble fokuset rehabiliteringen av høyblokken og undervisningslokaler.  

LMU fikk presentasjon av byggeprosjektet av prosjektleder for rehabiliteringen Eivind 

Drange. Presentasjonen la vekt på lovverket rundt universell utforming og oppfølging av 

universell kravene i prosjektet.  

 

LMU fikk også en lengre presentasjon av de nye undervisningslokalene både rent teknisk og i 

hvilken grad de gir rom for nye pedagogiske virkemiddel. 

Covid-19 og implikasjonene det har for læringsmiljøet på NHH (13.05.20): 

Temaet var delt i tre bolker; NHH sine tiltak fra mars til mai, Sammen sine tiltak, Sammen sin 

oppfatning av studentreaksjoner på epidemien, og presentasjon av planer for studiestarten 

både fra NHH og fra NHHS.  

Utover de tre temamøtene var første møte i LMU for perioden 2019-2020 et møte uten fastsatt 

tema. I dette møtet ble følgende saker diskutert: Årsmeldingen fra Studentombudet ble 

presentert og resultatene ble diskutert, studentorganisasjonen Avbrekk ba om innspill fra 

LMU om videre drift og innhold, deltakelse på universell konferanse ble vedtatt og 

årsmelding LMU ble presentert.  

Andre større saker som har blitt presentert og diskutert i LMU: 

Studiestarten høsten 2019 ble diskutert og undersøkelsene om studiestarten fra NHHS og 

NHH ble presentert og diskutert. Ny lov om universiteter og høyskoler ble også grundig 

presentert til LMU. 
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3. Kurstilbud i regi av LMU  

Det ble vedtatt å kutte i kurstilbudene og rådgiving på campus fra Sammen i møtet 

05.02.2020. Bakgrunnen for å kutte i tilbudet av kurs i regi av Sammen var at det var i liten 

grad i bruk i studentmassen. 

Vedtaket var å fortsette med studiemestring kurs i høstsemesteret beregnet på nye studenter 

og ha et stressmestringskurs i forkant av hver eksamensperiode. 

Det ble gjennomført to kurs i regi av Sammen og LMU i perioden 2019-2020: Studiemestring 

høsten 2019 og stressmestring høsten 2019. Stressmestring våren 2020 ble ikke gjennomført 

grunnet koronasituasjonen.  

 

4. Økonomisk støtte fra LMU 

LMU sendte to representanter til Universell sin nasjonale konferanse om inkluderende 

læringsmiljø i Trondheim høsten 2019.   

Studiestart høst 2020 ble etter søknad støttet med kr 30.000. Støtten er økt med kr 10.000 fra 

tidligere år, grunnen er at LMU vil ha lite utgifter til konferanser og reiser høsten 2020.    

 

5. Avslutning   

LMU vil i det videre arbeidet følge opp handlingsplanen og gjennom oppfølging av denne 

utøve kontroll funksjonen og samle inn informasjon fra aktuelle aktører.  

LMU har fra høsten 2019 hatt temabaserte møter og vil på den måten nå ut bredere til aktuelle 

ansvarlige både for å informere om LMU sine prioriteringer og å bli informert om ulike tiltak 

rettet mot læringsmiljøet.  

 

Vedlegg  

- Handlingsplan læringsmiljø 2019-2021 
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Læringsmiljø 
HANDLINGSPLAN 2019 - 2021 
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Handlingsplan for styrking av læringsmiljø 2019 - 2021 

 

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig 

læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget 

(LMU) rapporterer direkte til styret, og kan gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører 

læringsmiljøet ved NHH. 

 

Læringsmiljø er et av fem satsingsområder i NHHs strategi for perioden 2018 – 2021. 

Handlingsplanen for læringsmiljø skal bidrar til å nå målene i strategien. 

 

Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av 

NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø. 

 

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: Begrepet «Læringsmiljø» 

forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der 

studentenes læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte. 

 

 

Fysisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Bidra til at høyskolen følger lovpålagte krav knyttet til HMS, brannvern og 
universell utforming  

- Arbeide for at alle læringslokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede 
- Arbeide for at alle ansatte og studenter har kurs innen brann, sikkerhet og 

førstehjelp 
 

 

Psykososialt læringsmiljø 

Studie- og karakterpress 
LMU skal: 

- Legge til rette for at et bredt spekter av varierte og relevante kurs tilbys 
- Holdes orientert om hvordan studieprogrammene på NHH fungerer 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium som studentene kan 

gjennomføre innenfor en normal arbeidsuke 
- Se til at det tilrettelegges for et godt studium med trygge rammer 

 
Jobbmuligheter 
LMU skal: 

- Bidra til å vise mangfoldet i jobbmuligheter NHH-studenter har, og 
synliggjøre at kompetansen kan brukes innenfor fagfelt man er genuint 
interessert i 

 
Psykisk helse og miljø 
LMU skal: 
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- Se til at alle tilgjengelige tilbud for studenter synliggjøres og samles med 
fremgangsmåte og kontaktperson 

- Ta initiativ til relevante undersøkelser for å innhente studentenes meninger 
- Arbeide for en utvidelse av lavterskel rådgiver- og psykologitilbud med 

trefftid på NHH 
 
Trivsel og inkludering 
LMU skal: 

- Bidra til å synliggjøre åpne arrangementer for studenter i regi av NHHS og 
NHH 

- Se til at gode kommunikasjonskanaler for tilbakemeldinger og ris og ros er 
tilgjengelige 

- Belønne arbeid for godt læringsmiljø med en Læringsmiljøpris 
- Kunne gi økonomisk støtte til åpen arrangementer arrangert av studenter 

ved NHH 
- Arbeide for å øke bevisstheten rundt nettvett 

 

Organisatorisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Bidra til at studenter og ansatte er kjent med kanaler som finnes for å gi 
tilbakemelding om forhold knyttet til læringsmiljøet ved NHH 

- Gjennomgå tiltak som vedtas på bakgrunn av undersøkelser omkring trivsel, 
læringsmiljø og psykososiale tiltak, og sørge for at vedtakene følges opp 

- Dersom det er nødvendig, iverksette egne tiltak på bakgrunn av 
undersøkelser omkring trivsel, læringsmiljø og psykososiale tiltak 

 

Digitalt læringsmiljø 

LMU skal: 

- Påse at skolens nettsider innfrir krav til offentlige digitale tjenester 
- Påse at det finnes gode digitale løsninger til bruk i undervisning og til 

gjennomføring av eksamen 
- Nøye følge utviklingen av programmer og systemer for undervisning og 

eksamen 
 

Pedagogisk læringsmiljø 

LMU skal: 

- Arbeide for at ansatte er kjent med pedagogiske utviklingsmuligheter 
- Påse at forelesere og andre relevante brukere, har kompetanse til å utnytte 

verktøy tilgjengelig i klasserom og auditorier på en hensiktsmessig måte i 
sin undervisning 

- Bidra til at den pedagogiske aktiviteten gir best mulig læring for studentene 
- Bidra til at studentene deltar/bidrar aktivt i undervisningen  
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Styringsdokumenter  

I tillegg til denne handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover, 

dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under:  

 

• Lov om universiteter og høyskoler  

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm  

• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 

• Retningslinjer for læringsmiljøutvalget  

• Tiltaksplan mot radikalisering og ekstremisme 

• NHH Strategi 2018 – 2021  
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IMPLEMENTERING AV NY LEDELSESMODELL PÅ INSTITUTTNIVÅ – 
STATUS FOR PÅGÅENDE PROSESS 

Saksbehandler Øystein Thøgersen 
Arkivreferanse 19/01739-25 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 63/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Bakgrunn: 

Styret ved NHH vedtok i møte 5. mars 2020 en overgang til en ledelsesmodell på instituttnivå 

hvor instituttlederne ansettes. Ordningen trer i kraft ved inngangen til neste rektor-periode, 

med andre ord fra og med 1. august 2021.  

I styrevedtaket (styresak 11/20) la styret blant annet til grunn at modellen skal innføres i 

henhold til de anførte premissene og øvrige forutsetninger som ble gjort rede for i 

saksfremlegget. Videre ba styret om at mandat for instituttlederne og retningslinjer for 

prosessene legges frem for styret i forkant av at ansettelsesprosessene initieres.  

Det følger at NHHs styre er ansettelsesmyndighet ved ansettelse av instituttledere. Øvrige 

anførte premisser omhandler blant annet forhold som kompetansekrav, organisatoriske 

konsekvenser knyttet til en ordning med instituttråd eller instituttstyre, myndighetsdelegasjon 

med videre. Forhold knyttet til ansettelsesprosessen, herunder det mulige behovet for 

organisering av søkeprosesser og sammensetning av innstillingsutvalget omtales også. 

Viktigheten av forankring og involvering vektlegges sterkt.  

I etterkant av møtet har rektor etablert en arbeidsgruppe for å forberede implementeringen av 

den nye ledelsesmodellen på instituttnivå. Rektor leder selv arbeidsgruppen, som ellers er satt 

sammen av prorektor for fagressurser og HR, Gunnar Christensen, instituttleder for Institutt 

for samfunnsøkonomi, Eirik Kristiansen, samt instituttleder for Institutt for foretaksøkonomi, 

Jarle Møen. Sekretær for arbeidsgruppen er rådgiver Randi Holmås.  

Arbeidsgruppen har hatt fire møter pr. 7. desember 2020, i tillegg til arbeid og utveksling av 

dokumenter og synspunkter via e-post.  

Et viktig formål med å etablere en slik arbeidsgruppe er å legge til rette for solid involvering 

av instituttene i denne saken. Arbeidsgruppen har primært rettet oppmerksomheten mot  
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utformingen av tre dokumenter som vil regulere implementeringen av den nye ordningen: 

• Forslag til mandat til ansatte instituttledere

• Forslag til ansettelsesprosess for instituttlederne

• Forslag til mandat for instituttstyrene (-rådene)

Det vil i tillegg være relevant for arbeidsgruppen å vurdere andre tilliggende forhold som en 

anser viktige for saken, herunder å tilpasse NHH sitt valgreglement. 

Arbeidsgruppens foreløpige forslag og vurderinger har blitt behandlet i Instituttlederforum 

(ILF) den 30. november 2020.  

Vedlagt følger de utarbeidede forslagene til henholdsvis mandat for instituttledere og 

ansettelsesprosess for instituttledere. Arbeidsgruppen er omforent om disse forslagene, og 

foreløpige versjoner av disse dokumentene fikk bred oppslutning blant instituttlederne. 

Med hensyn til mandat for instituttstyrene (-rådene), har ikke arbeidsgruppen så langt samlet 

seg om ett omforent forslag. Det er enighet om at instituttstyret skal delegeres myndigheten til 

å gjøre innstillinger i faglige stillinger slik som i dag, men medlemmene i arbeidsgruppen har 

ulike synspunkter når det gjelder hvorvidt instituttstyret (-rådet) skal være et vedtaksorgan 

eller rådgivende for ansatte instituttledere i øvrige saker som skal behandles. Dette omfatter 

sakene 

• Instituttets strategi og handlingsplaner

• Langsiktig rekrutterings- og personalplanlegging

• Andre sentrale spørsmål knyttet til forskning, undervisning, forskerutdanning og

ekstern kunnskapsformidling ved instituttet

• Driftsbudsjett

• Intern organisering

• Saker av prinsipiell betydning [for instituttet]

• Innstilling og prioritering av søknader om forskningstermin

Fra et rektorperspektiv vektlegges konsistens i NHH sin ledelsesmodell ved at instituttleder i 
den vedtatte ledelsesmodellen bør ha beslutningsmyndighet i sakene som i dag tilligger 
instituttstyret (med unntagelse av nevnte innstillingsmyndighet i forhold til 
ansettelsesutvalget).  

Et alternativt perspektiv, som er fremmet i arbeidsgruppen, ønsker å legge
instituttstyreordningen så tett som mulig opp til dagens praksis og tar utgangspunkt i at 
instituttstyret er instituttets øverste organ med delegert myndighet fra NHHs styre. 
Instituttleder vil være instituttstyrets leder, men vedkommende vil ikke ha selvstendig 
beslutningsmyndighet i sakene nevnt overfor. 

Arbeidsgruppen vil jobbe videre med mandatet for instituttstyrene (-rådene) før saken sendes 
til instituttene og eventuelt andre relevante enheter på høring. Deretter vil saken fremmes for 
Styret i styremøtet den 18. januar med sikte på endelig vedtak av i) mandat for instituttledere, 
ii) retningslinjer for ansettelsesprosess for instituttledere og iii) mandat for instituttstyrene.

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Forslag til mandat for instituttledere 
Vedlegg 2: Forslag til retningslinjer for ansettelsesprosess for instituttledere 
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Vedlegg 1 

Utkast, 08.12.2020 

Mandat for instituttledere 

1. Instituttleder er instituttets daglige leder. Instituttleder har ansvar for at aktiviteten ved
instituttet drives innenfor gjeldende lov- og avtaleverk, vedtak i NHH sitt styre eller fra
overordnet ledelse samt av vedtak i instituttstyret der dette er gitt fullmakt.

2. Instituttleder rapporter til rektor.

3. Rektor kan pålegge instituttleder oppgaver for NHH.

4. Instituttleder inngår i NHH sin faglige ledelse og møter i Instituttlederforum, Utvidet
lederforum og i Ansettelsesutvalget.

5. Instituttleder har myndighet til å avgjøre alle saker på instituttet med unntak av saker som
ved instruks og delegasjonsvedtak er lagt til instituttstyret å avgjøre. Dersom det er uenighet
mellom instituttleder og instituttstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres
spørsmålet av rektor.

6. Instituttleder er leder av instituttstyret, jfr. eget mandat for instituttstyrene.

7. Instituttleder utpeker en nestleder i samråd med rektor. Nestleder er instituttleders
stedfortreder og er fast møtende vara for instituttleder i instituttstyret.

8. Instituttleder utpeker sin ledergruppe. Nestleder, administrasjonssjef, forskningsansvarlig og
undervisningsansvarlig inngår normalt i ledergruppen.

9. Instituttleder kan opprette særskilte utvalg for bestemte saksområder eller saker.
Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til slike utvalg med mindre
delegasjonsadgangen er avgrenset av lov eller overordnet organ.

10. Instituttleder eller instituttleders stedfortreder har rett til å møte i alle råd og utvalg ved
instituttet.

11. Instituttleder har blant annet ansvar for å
a. lede og utvikle virksomheten ved instituttet i tråd med NHH sin strategi
b. utøve personalansvaret for samtlige medarbeidere ved instituttet med unntak av de

administrativt ansatte som administrasjonssjef er delegert personalansvaret for
c. forberede saker for behandling i instituttstyret, innkalle til og gjennomføre

instituttstyremøtene og iverksette vedtak

Sak 63/20 Vedlegg 1
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d. sørge for at økonomistyring og ressursdisponering er innenfor det regelverk og de
rammer som er gitt

e. prioritere og innstille søknader om fondsmidler
f. påse at instituttet har effektive styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og

resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv og at instituttet drives i samsvar
med gjeldende regelverk og vedtak

g. bidra til NHH sitt strategiske arbeid
h. arbeide for en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt

arbeidsmiljø og samarbeidsklima på instituttet så vel som i hele organisasjonen

12. Instituttets administrasjonssjef ivaretar ledelsen av instituttets administrative arbeid i
samråd med og på delegasjon fra instituttleder



63/20 Implementering av ny ledelsesmodell på instituttnivå – status for pågående prosess  - 19/01739-25 Implementering av ny ledelsesmodell på instituttnivå – status for pågående prosess  : Vedlegg 2 - Forslag til retningslinjer for ansettelsesprosess for instituttledere

Vedlegg 2 

Utkast, 08.12.2020 

Ansettelsesprosess for instituttledere ved NHH 

1. Ansettelse av instituttleder og ansettelsesmyndighet

Styret ved NHH ansetter instituttleder etter innstilling fra et innstillingsutvalg, jf. universitets- og 
høyskoleloven (uhl) § 6-4 og § 11-1(3). Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og 
nærmere regler om innstilling m.m, jf. uhl § 11-1, pkt. 3.  

2. Innstillingsmyndighet

Styret ved NHH vedtar innstillingsutvalg for instituttleder med slik sammensetning: 

 Rektor eller påtroppende rektor, eventuelt prorektor på delegasjon fra rektor (leder)
 Instituttstyret ved det aktuelle instituttet

HR har sekretærfunksjon for innstillingsutvalget. 

Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som 
instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år, jf. uhl § 6-4 (2). 

3. Innstillingsutvalgets arbeid

Innstillingsutvalgets arbeid ledes og koordineres av utvalgets leder. 

Innstillingsutvalget har ansvar for å oppnevne en søkekomité for å identifisere relevante kvalifiserte 
kandidater til stillingen. 

Innstillingsutvalget gjennomfører intervju med relevante kandidater. I tillegg kan innstillingsutvalgets 
leder på eget initiativ innkalle til én-til-én samtale med relevante kandidater. 

Innstillingsutvalget skal utforme en begrunnet og rangert innstilling som oversendes Styret ved NHH. 
Ved dissens i utvalget skal dette anføres. 

Hvis et medlem av instituttstyret vil søke stillingen som instituttleder, trer vedkommende ut av 
innstillingsutvalget.  

4. Utlysning av stillinger som instituttleder

Stillinger som instituttleder skal normalt utlyses eksternt, jf. statsansattloven § 4. I særlige tilfeller, 
kan instituttleder ansettes uten forutgående kunngjøring (kallelse), jf. uhl § 11-1 (4). En beslutning 

Sak 64/20 Vedlegg 2
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om å ansette uten forutgående kunngjøring tilligger Styret ved NHH. Innstillingsutvalget kan fremme 
begrunnende forslag om dette til Styret i de tilfeller det er aktuelt.   

5. Kvalifikasjonskrav 

Instituttledere ved NHH må ha legitimitet i fagmiljøene, gode lederegenskaper og samarbeidsevner 
samt en almen egnethet for stillingen. Dette inkluderer evnen til strategisk tenking og en solid 
forståelse av instituttets bidrag til NHH sine strategiske mål. 
 
For instituttledere ved NHH gjelder følgende spesifikke kvalifikasjonskrav: 
 

 Faglig førstekompetanse, normalt på et felt som faller innenfor det aktuelle instituttets 
fagområde 

 Solid forståelse for aktiviteten ved det aktuelle instituttet og på NHH – eller ved tilsvarende 
institutter og institusjoner 

 Gode lederegenskaper og godt kjennskap til instituttledelse  
 Evne til å sette mål og arbeide strategisk  
 Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning   
 Gode kommunikasjonsevner   
 Lederatferd som stimulerer til gode resultater og godt arbeidsmiljø 
 Personlig egnethet i forhold til en instituttleders arbeidsoppgaver slik det kommer til uttrykk 

i mandatet til instituttledere ved NHH    

 

6. Andre forhold 

Instituttleders administrative funksjon er normert til 60% av en full stilling. De resterende 40% av 
stillingen allokeres til faglig eller pedagogisk virksomhet. 

Instituttlederstillingen dekkes inn av instituttenes ordinære stillingsrammer. 

Internt rekrutterte instituttledere går tilbake til sin opprinnelige stilling etter endt åremål. 

Ved eksternt rekrutterte instituttledere kan en i særlige tilfeller åpne for forhandlinger om en faglig 
retrettstilling etter endt åremål. 
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ORIENTERING OM ARBEIDET MED VARSLER OG 
VARSLINGSKANALER FOR STUDENTER 

Saksbehandler Jorun Gunnerud 

Arkivreferanse 20/03838-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 64/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 

Bakgrunn: 

Varslingsrutinene ved NHH 

Dagens system for varsling ved NHH ble etablert våren 2018. Det ble utarbeidet i fellesskap 

av HR- og Studieadministrativ avdeling, inspirert av et system som flere andre institusjoner 

hadde: Si – fra systemet. NHH ønsket et lett tilgjengelig, enkelt og trygt system for både 

ansatte og studenter med informasjon om hva en kan varsle om, hvem en kan varsle til og 

hvordan varsel blir behandlet.  

Bakgrunnen for etableringen av dette systemet var blant annet framveksten av #metoo-

bevegelsen høsten 2017, den påfølgende oppmerksomheten knyttet til seksuell trakassering 

også innenfor akademia og noen vanskelige saker ved NHH med omfattende medieomtale 

vinteren 2018.   

Styret ble orientert om - og behandlet tematikken; kritikkverdige forhold, varsel og «ukultur» 

i deler av studentmiljøet flere ganger i løpet av våren 2018 (jfr. sakene 2/18, 12/18, 22/18, 

34/18 og 39/18). 

Etter hvert som vi har fått erfaring med bruk av systemet, er visse endringer gjort. Blant annet 

ønsket studentene en mulighet til å melde fra kryptert og en sikkerhet for at personvernet ble 

ivaretatt.  

Begge disse forholdene er nå ivaretatt: 

- Studentene kan velge å varsle på flere måter, via e-posten stud.varsel@nhh.no, via et

kryptert nettskjema eller til to navngitte personer, de samme personene som har tilgang til

e-posten og nettskjemaet.

- Varslingssaker behandles strengt konfidensielt, og det er laget en egen rutine i sak og

arkivsystemet P-360 for å ivareta dette. Sakene er unntatt offentlighet, hjemlet i

offentlighetsloven og forvaltningsloven, og tilgangen til disse sakene er strengt begrenset,

dvs. til to personer, jf. ovf., i tillegg til rektor og systemleder.

https://www.nhh.no/om-nhh/varsling-for-studenter-og-ansatte/
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Foruten arbeidet med å utvikle selve varslingssystemet, er det arbeidet målrettet med både å 

informere studentene om dette, om at alle studenter ved NHH har krav på et trygt, åpent og 

inkluderende studie- og læringsmiljø, hvor alle behandler hverandre med respekt og tillit og 

om viktigheten av å si fra om kritikkverdige forhold.  

 

Ulike informasjonskanaler utover nettsiden, er benyttet: 

- Allmøter for studentene i 2018 med påfølgende utsendelse av en oppsummerende epost 

fra ledelsen til alle fulltidsstudentene med de viktigste aspektene fra møtet, blant annet 

mobbing og trakassering, inkludert anonym hets mot navngitte personer på Jodel. 

Meldingen ble også lagt ut på Canvas. 

- I et samarbeid med studentene utformet en den såkalte NHH Kulturen i form av en ni-

punkts liste over kjøreregler for ønsket adferd. Den er slått opp på vegger over hele 

campus. Siden høsten 2018 er NHH Kulturen og varslingsrutiner presentert for de nye 

studentene i velkomstuken, i møter med ledelsen og i ulike typer informasjonsmøter 

gjennom uken.  

- Kort i visittkortstørrelse med oppfordring om å varsle, med kontaktinformasjon til de en 

kan varsle til, er laget (2019, 2020). Disse leveres ut til studentene på informasjonsmøter, 

via faddere til fadderbarn, via Servicesenteret og studieveilederne. Tanken er at dette 

passer i en kortholder og dermed er lett tilgjengelig ved behov.  

- Lett tilgjengelig er også på sikresiden som alle studenter er anbefalt å legge inn en snarvei 

til på sin mobil. 

- Varsling og varslingsrutiner tas også opp i møter med NHHS i forbindelse med beredskap 

ved arrangementer.  

- De som behandler varsel informerer ansvarlige studenter i studentforeningen gjerne i 

forbindelse med skifte av mannskap, nytt KS. Å skape tillit, støtte og samarbeid med 

studentene uten at konfidensialiteten tapes, anses som viktig. 

 

Oversikt over saker 

Studenter skal varsle dersom de opplever, observerer eller mistenker alvorlige, kritikkverdige 

forhold ved NHH. Alvorlige, kritikkverdige forhold kan være brudd på lovregler eller etiske 

normer, for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering eller uredelighet. «Ved NHH» 

omfatter både studie- og utenom- faglig sammenheng, men også utenfor campus om det er en 

studierelatert setting. Denne «instruksen» om å si fra er svært omfattende og den gjelder ikke 

bare for studenter, også ansatte og andre kan si fra om slike forhold hvor NHH-studenter er 

involvert. 

 

Fra 2018 og til i dag er det meldt inn totalt 23 saker via ovennevnte varslingskanaler. Sakene 

blir tatt tak i raskt, i løpet av få dager blir relevante personer invitert til samtaler, både de som 

har meldt fra om -, de som skal være utsatt for - og de som blir beskyldt for å ha utøvd de 

kritikkverdige forholdene. Andre som kan bidra til å opplyse om det som har skjedd, vil også 

kunne bli innkalt til samtale. Disse er gjerne nevnt under samtalene med melder/offer og/eller 

utøver, er vitner eller kan av andre grunner belyse forholdene. 

 

I de fleste sakene er alle involverte studenter, men i noen av sakene er fagmiljø/kursholder 

utøver. Sakene varierer i alvorlighetsgrad, fra uenighet og misforståelser, til ungdommelig 

ubetenksomhet og uønsket atferd, til svært alvorlige forhold som mobbing, seksuell 

trakassering og truende atferd. Vi har ikke samme erfaring som institusjonene i en nylig 

omtalt Khrono-sak, med mange anonyme varsler og varsler i form av «sladder».  

 

https://www.sikresiden.no/
https://khrono.no/kritikk-mot-varslingssystem/533652
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Selv om det er anledning til å varsle anonymt, har dette vært benyttet svært sjeldent, kun i to 

saker. Varslene eller bekymringsmeldingene er seriøse og «sladder» har ikke forekommet, 

men det er som nevnt anledning til å si fra om mistanker. Når en sak kommer inn, anses den i 

utgangspunktet som en bekymringsmelding, med mindre den umiddelbart framstår som en 

klar varslingssak. Alle sakene følges opp i henhold til rutinene og noen endrer ved nærmere 

undersøkelser status, fra bekymringsmelding til varsel. 

 

Noen saker er enkle å behandle, mens andre er mer kompliserte, involverer mange personer 

og resulterer i omfattende dokumentasjon. De fleste sakene avsluttes forholdsvis raskt, i løpet 

av uker. I de svært alvorlige sakene er det reagert med formell, skriftlig advarsel eller 

anmeldelse til politiet.  

 

Der kritikkverdige forhold er avdekket, er tiltak i form av anbefalinger og råd gitt, noe som 

(forhåpentligvis) har ført til at uønsket atferd har opphørt. De involverte, enten de har blitt 

utsatt – eller beskyldt for kritikkverdig forhold, får spørsmål om de har behov for oppfølging 

fra profesjonelt hjelpeapparat. Samarbeidet med Sammen fungerer svært godt, og mange har 

benyttet seg av deres tilbud om hjelp. 

 

Noen utfordringer  

Kjennskap til forventninger og varslingssystemet: 

Vi må sørge for at studentene er kjent med våre forventinger til deres atferd som student, til 

NHH-miljøet og til varslingskanalene. Dette er et kontinuerlig arbeid som har blitt intensivert 

de siste årene, men det er alltid rom for forbedring og for flere tiltak.  

 

Siden 2018 har det vært spørsmål om studentenes kjennskap til varslingssystemer for 

trakassering i den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret (s. 53, fig. 16.3). I 2018 

svarte 79 prosent ja på at de har fått informasjon om varslingssystemer, mens det i 2019 var 

en stor nedgang til 51 prosent. Til tross for nedgangen er NHH likevel blant de institusjonene 

som har høyest andel av ja-svar. 

 

Parallelle systemer i NHHS og NHH: 

Til tross for flere varslingskanaler, vil studenter kunne henvendes seg til andre om 

kritikkverdige forhold. Noen finner det enklere å starte med å si fra til noen i NHHS. NHHS 

har egne disiplinærregler og flere sanksjonsmuligheter, blant annet utestenging fra 

arrangementer i en periode og fratakelse av verv. Et gjensidig tillitsbasert samarbeid med 

NHHS er viktig. Vi søker å få til en hensiktsmessig avstemming av «felles» saker, hvor både 

NHHs og NHHS sine rutiner kan følges. Dette for å sikre en rettferdig behandling og 

forhindre en vilkårlig behandling av ellers «like» saker.  

 

Sårbar saksbehandling: 

Det er få personer som følger opp studentvarslene, og kravet til rask og korrekt 

saksbehandling er absolutt. Når varsel kommer, gis disse høyeste prioritet og andre 

arbeidsoppgaver kommer i andre rekke. Hittil har dette latt seg gjennomføre med en stor grad 

av fleksibilitet fra de som håndterer sakene, men det er grunn til å stille spørsmål om 

systemets sårbarhet i forhold til tilstrekkelig nøkkelpersonell med nødvendig kompetanse, 

erfaring og kapasitet. En sikter derfor mot å styrke varslingssystemets robusthet på dette 

området.  

 

 

 

https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2020/hoyere-utdanning/studiebarometeret-2019_hovedtendenser_1-2020.pdf


65/20 Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for ansatte   - 20/01395-3 Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for ansatte   : Orientering om arbeidet med varsler og varslingskanaler for ansatte

1 

ORIENTERING OM ARBEIDET MED VARSLER OG 
VARSLINGSKANALER FOR ANSATTE   

Saksbehandler Elise Kongsvik 

Arkivreferanse 20/01395-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 65/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 

Bakgrunn: 

I arbeidsmiljøloven er virksomheter med mer enn fem ansatte pålagt å ha interne 

varslingsrutiner, se arbeidsmiljølovens § 2A - 6. NHH har i flere år hatt slike rutiner for 

ansatte. I tillegg til rutiner for varsling har høyskolen også overordnede retningslinjer for 

ansvarlig atferd (Code of Conduct). Her vises det til flere spesifikke retningslinjer; for 

eksempel retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering, retningslinjer for 

forskningsetikk og tiltaksplan mot seksuell trakassering. 

Ansatte som ønsker å varsle om et kritikkverdig forhold på NHH finner informasjon om 

varslingsrutinene øverst på den interne nettsiden Paraplyen. Prorektor for fagressurser og HR-

sjefen er kontaktpersoner. Ved å gå inn på varslingslenken får ansatte grunnleggende 

informasjon om hvordan de kan varsle og hvordan prosessen vil bli håndtert. Enkelt fortalt vil 

saken bli håndtert av HR-avdelingen i samarbeid med den aktuelle enhet der den ansatte 

jobber. Prosessen er konfidensiell, og mellom partene er det kontradiksjon, slik at både den 

som varsler og den det blir varslet om får vite hvilke påstander som er/blir satt frem. Dersom 

det varsles om en leder, vil dennes leder bli involvert i prosessen. Ved behov får HR-

avdelingen bistand fra bedriftshelsetjenesten og/eller fra NHHs advokater. 

I disse dager er NHH i ferd med å sluttføre en revisjon av varslingsrutinene, og i utarbeidelsen 

av disse er det en uttalt målsetting at det skal kjennes trygt for ansatte å varsle. For å sikre et 

bredt blikk inn i arbeidet med nye rutiner, er arbeidsgruppen sammensatt med både 

hovedverneombud, en representant for tillitsvalgte, en stipendiat, en administrasjonssjef fra et 

institutt, en jurist fra HR og HR-sjefen. 

I 2019 deltok NHH i den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- 

og Høgskolesektoren. Undersøkelsen viste at flere av våre ansatte har vanskelige 

arbeidshverdager. I løpet av høsten 2019 ble det gjennomført forebyggende tiltak i arbeidet 

mot mobbing og trakassering. Varslingskanalen ble gjort lettere tilgjengelig på Paraplyen, og 

mobbing og trakassering ble tatt opp i allmøter, ledermøter og lokalt på enhetene. Temaet var 

dessuten også på agendaen i lederopplæringen sammen med vernetjenesten og de tillitsvalgte. 

I medarbeidersamtaler og vernerunder ble det også lagt til rette for å ta opp spørsmål knyttet 
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til mobbing og trakassering. I vernerundene kom det fram at det hadde vært enkelte uheldige 

episoder, men det var ingen hendelser som tilsa at det var behov for videre oppfølging. 

De siste årene har det knapt vært levert varsler på NHH. Dette kan indikere at sakene løses i 

enhetene, og at det er få saker av så alvorlig karakter at de ansatte finner det naturlig å bruke 

varslingsinstituttet. Men det kan også tenkes at varslingskanalen ikke er godt nok kjent, at 

terskelen for å varsle er for høy og/eller at det ikke oppleves trygt å varsle. 

Når de nye varslingsrutinene blir vedtatt over nyttår, vil alle ansatte bli orientert om dem. I de 

nye rutinene vil det blant annet være tydeligere beskrevet hvordan en varslingsprosess blir 

gjennomført på NHH. Vi håper at dette kan være med på å trygge ansatte som vurdere å 

varsle om kritikkverdige forhold. 

I januar/februar 2021 skal NHH gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. Resultatene 

der vil gi en pekepinn på hvordan situasjonen er på NHH, og vi vil også få svar på hvor 

mange ansatte som er kjent med hvor og hvordan de kan varsle. 
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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SENSURFRISTER 

Saksbehandler Malin Arve 

Arkivreferanse 20/03579-5 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 66/20 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH) 

(vedlegg 1), gjeldende for vurderinger i vår- og høstsemesteret 2021. 

Bakgrunn:  

Hovedregelen om sensurfrister er angitt i Lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (4), som 

bestemmer at:  

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke 

mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter 

sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte 

sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker.»  

Slik forskrift skal være midlertidig og angis med en opphørsdato som er begrunnet med 

varigheten av utfordringene med å skaffe kvalifiserte sensorer. Styret ved Norges 

Handelshøyskole har i Mellombels forskrift om sensurfristar av 12.12.19 (vedlegg 2), vedtatt 

unntak fra treukersfristen for enkelteksamener i studieprogrammene ved NHH for vår- og 

høstsemesteret 2020.  

Mellombels forskrift om sensurfristar av 12.12.19 gjelder kun for 2020. Fra og med 

vårsemesteret 2021 plikter Norges Handelshøyskole å overholde Lov om universiteter og 

høyskolers sensurfrist med tre uker for alle enkelteksamener, eller å fatte et nytt vedtak om å 

gjøre unntak fra denne. Instituttene er bedt om å tilbakemelde et begrunnet behov for å gjøre 

unntak for enkelteksamener, i tillegg til å anslå varigheten av behovet og angi hvor lang tid 

som anses nødvendig utover tre uker. 

Vurdering:  

Lov om universiteter og høyskoler (uhl.) § 3-9 (4) krever at det foreligger «særlige grunner» 

for å fravike hovedregelen om tre ukers sensurfrist. Ordlyden tilsier at det skal mye til. Dette 

støttes av forarbeidene1 hvor det fremgår at terskelen for å gjøre unntak skal være svært høy, 

og begrunnelsesplikten tung. Dette gjelder særlig i tilfeller der studenten er forhindret i å 

komme videre i studieløpet eller ut i yrkeslivet før resultatet av sensuren foreligger.  

1 Ot.prop nr 85 (1993-94) 
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I styresak 83/18 ble det tydelig formidlet av Styret at instituttene, i forbindelse med søknad 

om utvidet sensurfrist, skal gjøre rede for hvilke tiltak som er iverksatt for å unngå mangel på 

kvalifiserte sensorer. 

Seksjon for eksamen har, i samråd med prorektor for utdanning, foretatt en vurdering av 

hvorvidt det er grunnlag for at enkeltkurs som instituttene har meld inn bør få utvidet 

sensurfrist etter § 3-9 (4). Disse er presentert i forslaget til ny Mellombels forskrift om 

sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH), og begrunnet i det videre.  

RET1 

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap har tilbakemeldt behov for utvidet sensurfrist 

i kurset RET1 Rettslære for økonomer (vedlegg 3): 

For RET1 er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med sensormangel som følge av at 

kurset gjennomføres av et stort antall studenter, og at sensurarbeidet derfor blir svært 

ressurskrevende. Instituttene har sannsynliggjort at det er forsøkt gjennomført tiltak for å 

rekruttere flere sensorer, men at disse så langt ikke har lyktes. Det er Seksjon for eksamen sin 

vurdering at det bør gis utvidet sensurfrist i kursene RET1.   

MET3 

Institutt for strategi og ledelse har tilbakemeldt behov for utvidet sensurfrist i kurset MET3 

Databehandling (vedlegg 4).  

For MET3 er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med det er et stort kurs, med over 400 

kandidater, og at det per tid ikke er tilstrekkelig antall kvalifiserte sensorer til at sensuren kan 

gjennomføres på tre uker. Instituttledelsen jobber kontinuerlig sammen kursansvarlig, Trond 

Vegard Johannessen, for å identifisere kvalifiserte støttespillere til både gjennomføring av 

kurset og sensur. I januar/februar 2020, ble det lyst ut en stilling innenfor fagfeltet, men det 

var dessverre ikke kvalifiserte søkere. Instituttet er veldig interessert i å støtte dette kurset og 

fagområdet ytterlige og er i dialog med prorektor for fagressurser om en ny utlysningsprosess, 

samt å identifisere flere kandidater som kan bidra til både undervisning, sensur og forskning.  

Det er Seksjon for eksamen sin vurdering at det bør gis utvidet sensurfrist i MET3. 

Autorisasjonsprøven i oversettelse  

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon har tilbakemeldt behov for utvidet 

sensurfrist for autorisasjonsprøven i oversettelse (vedlegg 5).  

For autorisasjonsprøven i oversettelse er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med 

mangel på kvalifiserte sensorer innenfor de ulike språkfagene, og at de tilgjengelige sensorene 

ofte er eksterne fagpersoner som sensurerer ved siden av annet fulltidsarbeid. Instituttet har 

sannsynliggjort vanskene med å fremskaffe kvalifiserte sensorer for autorisasjonsprøven i 

oversettelse, og det er dermed Seksjon for eksamens vurdering at det bør vedtas utvidet 

sensurfrist for kurs tilhørende autorisasjonsprøven i oversettelse.  

Det er ikke meldt inn behov for utvidet sensurfrist i noen kurs på Institutt for 

samfunnsøkonomi, Institutt for finans eller Institutt for foretaksøkonomi.  
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Vedlegg: 

1) Forslag til ny Mellombels forskrift om sensurfristar ved NHH

2) Mellombels forskrift om sensurfristar ved NHH

3) Tilbakemelding frå RRR

4) Tilbakemelding frå SOL

5) Tilbakemelding frå FSK
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Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges 

Handelshøyskole (NHH)

Fastsett av Styret 17. desember 2020 med heimel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 

3-9 og § 8-2

§ 1 Område denne forskrifta gjeld for

Forskrifta gjeld nærare oppgjevne eksamenar i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og for 

autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole.  

§ 2 Kunngjeringsdatoar for ordinære eksamenar i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Sensur vert kunngjort seinast fire veker etter eksamensdagen i MET3 Databehandling for økonomer 

og RET1 Rettslære for økonomer.  

§ 3 Kunngjeringsdatoar for autorisasjonsprøve i oversettelse

Sensur vert kunngjort seinast fem veker etter eksamensdagen i autorisasjonsprøve i oversettelse. 

§ 4 Ikraftsetjing mm

Forskrifta tek til å gjelde frå og med eksamenar avlagt i vårsemesteret 2020 og gjeld til og med 

eksamenar avlagt i haustsemesteret 2020. For eksamen i emne som ikkje er nemnd i forskrifta, gjeld 

fristen på tre veker etter Lov om universiteter og høyskoler.  

Unntak for ordinær sensurfrist gjeld det semesteret emnet vert undervist. 

Sak 66/20 Vedlegg 1
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Mellombels forskrift om sensurfristar ved 

Norges Handelshøyskole (NHH) 

Fastsett av Styret 12. desember 2019 med heimel i lov av 1. april 2005 om universiteter og 

høyskoler § 3-9 og § 8-2  

§ 1 Område denne forskrifta gjeld for
Forskrifta gjeld nærare oppgjevne eksamenar i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og for 

autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole.  

§ 2 Kunngjeringsdatoar for ordinære eksamenar i bachelorstudiet i økonomi

og administrasjon
Sensur vert kunngjort seinast fire veker etter eksamensdagen i MET3 Databehandling for 

økonomer og RET1 Rettslære for økonomer. 

§ 3 Kunngjeringsdatoar for autorisasjonsprøve i oversettelse
Sensur vert kunngjort seinast fem veker etter eksamensdagen i autorisasjonsprøve i oversettelse. 

§ 4 Ikraftsetjing mm
Forskrifta tek til å gjelde frå og med eksamenar avlagt i vårsemesteret 2020 og gjeld til og med 

eksamenar avlagt i haustsemesteret 2020. For eksamen i emne som ikkje er nemnd i forskrifta, 

gjeld fristen på tre veker etter Lov om universiteter og høyskoler.  

Unntak for ordinær sensurfrist gjeld det semesteret emnet vert undervist. 

Sak 66/20 Vedlegg 2
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Til 
Seksjon for eksamen 

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 

Vår referanse: Vår dato: 

20/03579-4 30.11.2020 

Midlertidig forskrift om sensurfrister - svar fra RRR 

Viser til brev vedrørende Midlertidig forskrift om sensurfrister. 

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap har behov for å be om unntak fra treukersfristen for 

sensur for bachelorfaget RET1 Rettslære for økonomer, og ber om fire ukers sensurfrist. 

Kurset RET1 Rettslære for økonomer er obligatorisk bachelorkurs med ca 600 studenter som avlegger 

eksamen hver høst. Samtlige sensorer som er involvert i sensurjobben er eksterne, da instituttet kun i 

begrenset omfang har kvalifiserte sensorer internt. Det er en utfordring å skaffe nødvendig antall 

sensorer med fire ukers sensurfrist og utfordringen blir enda større dersom sensurfristen blir redusert til 

tre uker.  

Instituttet har de siste årene jobbet med rekruttering av nyansatte og en større del av sensuren utføres 

nå av interne enn hva det er gjort tidligere. I de juridiske fagene har vi likevel fortsatt utfordringer med 

p.t. kun 0,6 årsverk fast ansatt som har begrenset med sensurkapasitet. Vi er derfor helt avhengig av å 

engasjere sensorer som har fulltidsjobber andre steder enn NHH.  

På masternivå er sensurfristen redusert til tre uker for de juridiske kursene instituttet tilbyr i MRR-

studiet. Instituttet har erfart at det har vært mer utfordrende å engasjere sensorer til denne jobben etter 

sensurfristen ble redusert, men siden omfanget av studenter er vesentlig mindre på disse kursene enn 

for kurset RET1 Rettslære for økonomer har det latt seg ordne. Det jobbes med å bygge opp et juridisk 

fagmiljø ved NHH og etter hvert som dette vokser frem er det mer sannsynlig at eksamen med ordinær 

sensurfrist kan gjennomføres for RET1. 

På bakgrunn av dette melder Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap behov for videreføring 

av utvidet sensurfrist for RET1 Rettslære for økonomer. 

Med vennlig hilsen 

Finn Kinserdal Maren Dale-Raknes 

Instituttleder  Administrasjonssjef 

Sak 66/20 Vedlegg 3
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Vedlegg: 

Kopi til 

Seksjon for eksamen, Inger Dagestad, Seksjon for eksamen, Andrea Andal 
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Til: Seksjon for eksamen 

Bergen, 25.11.2020 

MIDLERTIDIG FORSKRIFTER OM SENSURFRIST 

Søknad om midlertidig utvidet sensurfrist 

MET3 Databehandling for økonomer er et obligatorisk bachelorkurs med vel over 400 studenter. 
Kurset tilbys hver høst og vurderingform er en gruppebasert hjemmeeksamen som går over fem (5) 
dager hvor besvarelsene er i snitt på 25-30 sider. 

Instituttledelsen, i samråd med kursansvarlig, Trond Vegard Johannessen, jobber kontinuerlig for å 
identifisere kvalifiserte støttespillere til både gjennomføring av kurset og sensur. I januar/februar 
2020, ble det lyst ut en stilling innenfor fagfeltet, men det var dessverre ikke kvalifiserte søkere. 
Instituttet er veldig interessert i å støtte dette kurset og fagområdet ytterlige og er i dialog med 
prorektor for fagressurser om en ny utlysningsprosess, samt å identifisere flere kandidater som kan 
bidra til både undervisning, sensur og forskning.  

Sensurkapasiteten er dessverre fremdeles nedsatt for dette kurset og vi søker derfor utvidet sensurfrist 
på 5 (fem) uker i perioden 01.01.2021-31.12.2021. 

Vennlig hilsen 

Leif E. Hem 
Instituttleder 

Elaine Pettersen 
Administrasjonssjef 

Kopi: Trond Vegard Johanessen, Institutt for strategi og ledelse 

Sak 66/20 Vedlegg 4
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Til 
Andrea Andal/Seksjon for eksamen 

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 

Vår referanse: Vår dato: 

20/03579-2 20.11.2020 

Midlertidig forskrift om sensurfrister - svar fra FSK 

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon vil be om unntak fra treukersfristen og 
forlenget sensur. Vi ber om at sensurfristen utvides med to til fem uker for følgende fag: 

Autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen): 
Vi begrunner dette med at det er svært krevende å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er 
nødvendig for å avvikle eksamen på en forsvarlig måte. Sensorene ved denne eksamenen er eksterne 
fagpersoner i fulltidsarbeid. Svært få personer i Norge besitter den nødvendige kompetansen. Det er 
en reell fare å miste flere av våre sensorer dersom ikke 5-ukersfristen opprettholdes. 

Det er en særlig utfordring at det utenom de faste språkene (engelsk, fransk, spansk og tysk) er språk 
som det svært sjelden arrangeres autorisasjonsprøve for. Eksempelvis bosnisk/kroatisk/serbisk, 
estisk, litauisk, latvisk og tyrkisk for høsten 2020 og våren 2021. Og rumensk, samisk og vietnamesisk 
for høsten 2021 og våren 2022. Det ligger ikke innunder NHHs eller instituttets strategi å fast knytte 
til seg fagpersoner innen de rullerende språkene og utfordringene med å få kvalifiserte sensorer 
forventes å vedvare. 

Med vennlig hilsen 

Beate Sandvei 

Instituttleder  Maja Dame 

Administrasjonssjef 

Vedlegg: 

Kopi til 

Sak 66/20 Vedlegg 5
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EVENTUELT - MØTE 10/20 

Saksbehandler Randi Holmås 

Arkivreferanse 17/02274-47 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 17.12.2020 67/20 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt behandles i møtet. 
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Styremøte NHH 10/20 – 17. desember 2020 – Orienteringssak 12/20 – jnr. 20/03340-2 

Høyskolens "mission statement" er Sammen for bærekraftig verdiskaping. En naturlig konsekvens av 
dette formålet er ledelsens beslutning om å iverksette arbeidet for at NHH skal bli 
miljøfyrtårnsertifisert. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med det mandat å gjennomføre nødvendige 
tiltak med sikte på en slik sertifisering. Miljøfyrtårnsertifiseringen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin 
miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til FNs bærekraftsmål. Miljøfyrtårn gir virksomheter gode 
forutsetninger for å bidra til flere av disse målene. FNs bærekraftmål fra 2016 fungerer som et veikart 
for mange virksomheters strategier for på miljø- og samfunnsansvar. 

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Ordningen 
dokumenterer miljøinnsats og viser at NHH tar samfunnsansvar. Ordningen bidrar til oppmerksomhet 
om miljø i alle ledd og bidrar til systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for 
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnås en mer miljøvennlig og 
lønnsom drift – og NHH imøtekommer økende miljøkrav fra markedet. 

Grunnlaget for selve sertifiseringen er en miljøkartlegging. I kartleggingen skal det rapporteres og 
dokumenteres rutiner og resultater vedr HMS-arbeidet, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport. Arbeidet med disse kriterier dokumenteres gjennom årlige klima- og 
miljørapporter. NHH har levert en slik rapport pr. 1. april 2020. 

Sertifiseringsmøte ble gjennomført 10. november 2020. Sertifisør skriver: 

«Meget godt inntrykk gjennom hele sertifiseringsprosessen. God dokumentasjon og 
beskrivelse. Grundig muntlig tilleggsinformasjon. God innsikt i rutiner og systemer. Samtlige 
kriterier gjennomgått / kontrollert. Ingen avvik som har betydning for sertifiseringen funnet. 
Ingen offentlige pålegg. Konklusjon: Norges Handelshøyskole sertifiseres.» 

Sertifiseringsarbeidet ble formelt godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn 11. november 2020 og fra 
samme dato er NHH miljøfyrtårnsertifisert. For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, 
må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må 
gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles i miljøkartleggingen. 

Resertifiseringen skal sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring. Dette understreker at nå er 
tiden inne for å planlegge høyskolens videre miljøarbeid. Hvilke ambisjoner skal settes og hvordan 
skal arbeidet innrettes. 

Som en del av sertifiseringsarbeidet er de utarbeidet miljøstrategiske målsettinger med tilhørende 
årlige handlingsplaner. 

NHH SERTIFISERT SOM MILJØFYRTÅRN 

Til: Styret ved NHH 
Fra: Klas Rønning, Eiendomsavdelingen 
Dato: 07.12.2020 
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Noen av tiltakene som må følges opp er: 

- Videreutvikle HMS-arbeidet 
- Fortsette arbeidet med vernerunder, medarbeidersamtaler og oppfølging av arbeidsmiljø 
- Innkjøpsrutiner og oppfølging av leverandører 
- I samarbeid med huseier Statsbygg fokusere på reduksjon av energiforbruk og 

energieffektivisering 
- Videreutvikle høyskolens reisepolicy 
- Tilrettelegging for sykling 
- Videreutvikle høyskolens kildesorteringssystem 
- Estetikkriterier 

Både miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten peker på konkrete delmål og tiltak som må 
følges opp. 

Det videre miljøarbeidet har som ambisjon å redusere høyskolens Co2-utslipp. Dette arbeidet kan 
måles gjennom årlige klimaregnskap. 
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