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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7/19, INNKALLING OG 
SAKSLISTE MØTE 1/20 

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 17/02276-50 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 30.01.2020 1/20 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 7/19 godkjennes, innkalling og saksliste til møte 1/20 godkjennes. 

Bakgrunn: 

Vedlagt protokoll fra møte 7/19 til endelig godkjenning. 
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REKTORATET ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 1/20 

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 17/02293-34 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 30.01.2020 2/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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LEDELSESMODELL PÅ INSTITUTTNIVÅ – PRESENTASJON AV 
MOTTATTE HØRINGSINNSPILL 

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 19/01739-10 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 30.01.2020 3/20 

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

Styret legger videre til grunn at momentene som presenteres i de ulike innspillene og i Styrets 

diskusjon relatert til disse, tas med i det videre arbeidet med denne saken 

Bakgrunn: 

På det første møtet i styrets inneværende periode (september 2017) ble valg eller ansettelse av

instituttledere løftet som en sak i styret. Styret vedtok å videreføre ordningen med valgte 

instituttledere frem til 31.07.2021, og ba videre om at det ble gjort vurderinger av ny 

ledelsesmodell med særlig vekt på grenseflaten mellom ansatt rektor og valgte instituttledere.  

Gjennom 2019 har NHHs ulike ledergrupper og andre organer diskutert og gitt innspill i 

saken. Styret hadde en første overordnet drøfting av saken i sitt møte den 12.09.2019. 

Dokumentet som nå har vært på høring i organisasjonen, utgjør en utvidet og bearbeidet 

versjon av saksfremlegget til styremøtet den 12.09.2019. Høringsdokumentet ble også 

presentert for styret i dets møte 12.12.19. Utvidelsen omfatter spesielt en detaljering av 

hvordan en eventuell overgang til ansatte instituttledere vil implementeres. Videre er 

momenter som kom frem i styrets første behandling samt i diskusjonene i de ulike organer og

ledergrupper, søkt innarbeidet. 

Saken ble sendt på høring til organisasjonen den 25.11.19 med høringsfrist 31.12.19. På 

forespørsel ble det utarbeidet en engelsk versjon av høringsdokumentet, og denne ble sendt ut 

til organisasjonen den 17.12.19. Samtidig ble høringsfristen utvidet til 10.01.20.  

I denne saken presenteres de innkomne innspillene for styret. En oppsummering av 

innspillene presenteres i saksfremlegget, og høringssvarene følger som vedlegg. Endelig

vedtak vil ventelig vil skje i styremøtet den 5. mars 2020.  
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Følgende enheter har kommet med høringsuttalelser: 

 

- Institutt for strategi og ledelse (SOL) 

- Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) 

- Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) 

- Institutt for finans (FIN) 

- Institutt for foretaksøkonomi (FOR) 

- Institutt for samfunnsøkonomi (SAM) 

- HR-avdelingen 

- Studieadministrativ avdeling (STA) 

- Akademikerne 

- Forskerforbundet 

- Økonomiavdelingen 

 

Blant de som har sendt inn høringsuttalelser, er meningene delte om hvorvidt en modell med 

valgt eller ansatt instituttleder vil være det beste for NHH. Enhetene som ønsker å beholde 

modellen med valgte instituttledere er Institutt for Fagspråk og interkulturell kommunikasjon 

(FSK), Institutt for finans (FIN), Institutt for foretaksøkonomi (FOR), De vitenskapelig 

ansatte ved institutt for samfunnsøkonomi (SAM) og Forskerforbundet.  

 

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) mener at en modell med ansatte 

instituttledere prinsipielt sett er en logisk konsekvens av å ha ansatt rektor, men er samtidig 

skeptiske til det som betegnes som en rendyrket rektor-styringsmodell. 

 

Institutt for strategi og ledelse (SOL), administrativt ansatte ved SAM, HR-avdelingen, 

Studieadministrativ avdeling (STA) og Økonomiavdelingen ønsker en modell med ansatte 

instituttledere. 

 

Akademikerne er delte i oppfatningen om hvilken ledelsesmodell som vil være best for NHH, 

og tar derfor ikke stilling til spørsmålet.   

 

I det følgende presenteres en oppsummering av alle enhetenes innspill. Avslutningsvis 

skisseres en meny av det som fremstår som alternativene for en endret ledelsesmodell på 

instituttnivå.  

 

Enheter som ønsker en modell med ansatte instituttledere 
 

SOL mener det er vanskelig å se for seg at NHH over tid kan fortsette med en modell der 

instituttlederne blir valgt, gitt en institusjonsmodell med enhetlig ledelse og ansatt rektor. En 

riktig kalibrert modell med ansatt instituttleder kan potensielt gi en god balanse mellom 

endringsmakt og endringsressurser, gitt at noen forhold ivaretas. Disse forholdene dreier seg 

blant annet om instituttleders kvalifikasjoner, og instituttet støtter krav om førstekompetanse 

på et felt innenfor eller tett opp til det aktuelle instituttets fagområde. SOL mener 

hovedregelen bør være intern utlysning med mulighet for ekstern når spesielle hensyn tilsier 

det. Samtidig er de skeptiske til bruk av retrettstillinger. For å sikre at stillingen er 

tilstrekkelig attraktiv bør stillingsbrøken være lik dagens, men at det gjerne kan være rom for 

å avvike fra denne ved behov. SOL er tilhengere av en løsning med instituttråd, og ser det 

som naturlig med et råd der medlemmene har tilsvarende arbeidsoppgaver som i dag, 

herunder undervisningsansvarlig etc. Videre mener SOL det vil være naturlig at 

instituttlederne inngår i rektors (utvidede) ledergruppe for å sikre samarbeid og forankring.  
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HR-avdelingen har sett særlig på aspektene som er aktuelle i et HR-perspektiv. HR-

avdelingen mener at det beste for NHH vil være om instituttlederne ansettes i 100% stilling. 

Hovedbegrunnelsen er at de mener ansatte instituttledere i full stilling totalt sett sikrer større 

gjennomføringsevne av NHHs ambisiøse mål. Instituttlederne skal i tillegg til faglig ledelse 

også ivareta en rekke hensyn og oppgaver knyttet til kompetanseutvikling, 

personaloppfølging, organisasjonsutvikling, oppfølging av diverse administrative rutiner med 

mer. Ved valg av leder er ikke disse lederkompetansene tydeliggjort, og det er heller ikke 

vanlig at vitenskapelig ansatte har denne lederkompetansen, noe HR-avdelingen mener taler 

mot ordningen med valgte ledere. Ved rekruttering av instituttleder må disse kravene til 

lederkompetanse tydelig fremgå, og det forutsettes at forventningene til lederoppgavene 

inngår som en viktig del av stillingsbeskrivelsene. HR-avdelingen mener en klargjøring av 

lederkompetansekravene vil føre til en profesjonalisering av lederrollen på instituttene.  

 

I tillegg har HR-avdelingen erfart at det har vært utfordrende for flere instituttledere å rekke 

over alle oppgavene som ligger i lederrollen i en 60% stilling. Siden oppgavene som ligger til 

instituttleder er såpass omfattende, må lederne derfor være ansatt i en 100% stilling for å 

kunne ivareta disse oppgavene på en god måte.  

 

Videre peker HR-avdelingen på at en eventuell endring fra instituttstyre til instituttråd vil 

reise spørsmål om medbestemmelse. HR-avdelingen påpeker at retten til medbestemmelse for 

alle ansatte er både lov- og avtalefestet. Innenfor nærmere gitte tema skal ansatte tas med på 

råd, og dette skal gjøres både i møte med den enkelte medarbeider og med hele 

arbeidsfellesskapet. HR-avdelingen mener derfor samlet sett at medbestemmelsen både skal 

og kan ivaretas like godt uavhengig av om man har ansatt eller valgt instituttleder. Det 

påpekes også at dersom NHH velger å lyse ut instituttlederstillingene, må de lyses ut eksternt, 

da det ikke lenger er anledning til å gjennomføre interne utlysninger (jmf statsansatteloven § 

4, første ledd).  

 

STA støtter en overgang til ny modell med ansatte instituttledere, og mener en forsterket 

mulighet for styring og ledelse er avgjørende for at NHH skal kunne nå sine ambisiøse og 

strategiske mål. STA mener videre at dagens modell skaper en mekanikk hvor hvert enkelt 

institutts interesser settes foran høyskolens interesser, noe en har sett eksempler på ved NHH 

både under ny og gammel ledelsesmodell på rektornivå. Samtidig mener STA at den faglige 

legitimiteten kan ivaretas like godt eller bedre gjennom en ansettelsesprosess enn ved valg, og 

sammensetningen av innstillingsorganet er viktig i denne sammenhengen. STA støtter 

premissene skissert under punkt 5, og stiller seg bak vurderingene som gjøres i «Alternative 

tilnærminger», men vil advare mot å bruke kallelse som ansettelsesmetode for instituttledere. 

Ved ny modell vil instituttledere være primært i en lederstilling i åremålets periode, og det er 

et viktig prinsipp ved ansettelse i lederstillinger i staten at disse skal være konkurranseutsatt 

og gjenstand for en åpen og transparent prosess.  

 

Økonomiavdelingen støtter en overgang til ny modell med ansatte instituttledere. Samtidig 

understrekes viktigheten av at prinsippet om fri og uavhengig forskning blir ivaretatt også i ny 

ledelsesmodell. Avdelingen har videre ingen innvendinger eller merknader til premissene eller 

alternative tilnærminger presentert i punkt 5.   

 

RRR mener at å ha en modell med ansatte instituttledere prinsipielt sett er en logisk 

konsekvens av å ha ansatt rektor, men er skeptiske til en rendyrket rektor-styringsmodell. 

Instituttet mener at instituttledere, dersom de er underlagt rektor, må inngå i den formelle 

ledergruppen med beslutningsmyndighet. Rektorat og instituttledere har formelle møter i dag, 
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men møtet fatter ingen beslutninger. RRR mener risikoen for at beslutninger fattes i et vakum 

over instituttene blir større dersom instituttlederne ikke inngår i ledergruppen.  

 

RRR er videre skeptisk til en rendyrket rektor-styringsmodell, fordi det gir styret/rektorat 

mulighet til å tvinge gjennom tiltak som ikke er forankret, og som kanskje ikke har støtte i 

organisasjonen. I en modell der rektor har myndighet til å utpeke prorektorer, programledere 

og instituttledere, gir dette en stor makt, spesielt dersom man ikke tvinges til å lytte eller ta 

hensyn til de ansattes meninger. RRR mener dagens modell sikrer at de ansatte blir hørt 

gjennom at instituttleder velges, og at instituttleder må til instituttstyret for å få tilslutning til 

viktige saker. Med dagens ordning møter instituttleder rektoratet til diskusjon med bred 

forankring og innsikt hos ansatte i ulike saker. I tillegg ytrer instituttet en skepsis til modellen 

fordi den kan medføre at instituttleders legitimitet, samt lagånd og dugnadsånd ved 

instituttene i dag forsvinner. Det fryktes at en ansatt instituttleder av de ansatte kan bli møtt på 

en måte som vanskeliggjør gjennomføring. I tillegg trekker instituttet frem at det ikke alltid er 

enkelt å finne noen som vil ta på seg oppgaven som instituttleder, men at noe av denne 

oppgaven i dag utføres fordi de tas for laget/instituttet/høyskolen. Denne dugnadsånden 

risikerer en å miste dersom instituttleder ansettes uten at de ansatte ved instituttet er med på 

beslutningen. Dermed ønsker RRR å finne en modell som ligger tett opp til dagens modell, 

men der formell styringslinje er fra rektor og ned til instituttleder, der instituttstyrene 

beholdes, og der ansettelser og viktige beslutninger må skje i formelt samråd mellom rektor 

og instituttstyret. RRR mener derfor at ansettelser av instituttleder kan skje som et 

fellesvedtak mellom instituttstyret og rektor, men der begge parter har vetorett.  

 

Videre mener RRR at instituttledere ikke bør ansettes eller velges gjennom åpen utlysning, 

men gjennom kallelse, primært fra noen ved instituttet. RRR er likevel åpne for at det 

unntaksvis kan velges/ansettes noen utenfra med det vilkår at de kjenner NHH og instituttet 

fra før og at instituttstyret støtter ansettelsen.  

 

Enheter som ikke eksplisitt tar stilling til ønsket ledelsesmodell 
Akademikerne er delte i oppfatningen knyttet til ledelsesmodell på instituttnivå, men 

understreker at en som instituttleder er avhengig av faglig legitimitet og at det er viktig å sikre 

dette i en ansettelsesprosess. I tillegg er det viktig med gode og godt forankrede prosesser 

knyttet til hvordan medbestemmelse skal sikres ved overgang til ny ledelsesmodell.  

 

Enheter som ønsker en modell med valgte instituttledere 
Blant enhetene som ønsker å beholde en modell med valgte instituttledere, trekkes det særlig 

frem at det vil være mulig å gjøre justeringer innenfor dagens modell for oppnå ønskelige 

gevinster.   

 

For FSK er hovedargumentet at hensynet til demokrati og medbestemmelse bør ivaretas, og at 

dette sikres best gjennom en modell med valgte instituttledere. I tillegg ytres det skepsis til å 

erstatte instituttstyret med et rådgivende organ. Det fryktes at medarbeidere kan miste kontroll 

over prosesser som angår instituttet, samt tap av eierskap og engasjement. FSK understreker 

likevel at rapporteringslinjen mellom instituttleder og rektor kan eksplisitteres dersom dagens 

modell opprettholdes. 

 

FSK har i tillegg noen kommentarer og merknader til premissene som presenteres under 

kapittel 5 i høringsdokumentet dersom NHH skulle velge å endre modell. Instituttet støtter at 

det etableres en eksplisitt myndighetsdelegasjon, uavhengig av hvilken modell som velges, og 

er enig i etableringen av en tilsvarende myndighetsdelegasjon fra instituttleder til 



3/20 Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om innkomne høringsuttalelser - 19/01739-10 Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill : Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill

 

 

 
5 

administrasjonssjef. I tillegg kan en vurdere behovet for å formalisere mandatet til 

instituttrådsmedlemmer. FSK mener det bør spesifiseres hva som ligger i lederegenskaper og 

administrativ kompetanse. I en eventuell overgang til et instituttråd bør rådets mandat 

tydeliggjøre en rekke forhold, deriblant hvorvidt instituttrådet vil ha innsyn i saker som ligger 

under instituttleder, om instituttrådet er innstillingsorgan ved ansettelser ved instituttet, og om 

instituttleder vil ha noen form for forpliktelser ovenfor instituttrådet. FSK mener premiss v) 

vil innebære å gi avkall på demokratisk medbestemmelse, som videre kan føre til redusert 

engasjement, eierskap og «dugnadsånd» blant de ansatte. FSK mener det er svært viktig at 

instituttene blir representert i innstillingsutvalget, og at det bør være et eget innstillingsutvalg 

for hver instituttlederstilling. Videre uttrykker instituttet skepsis til å tilby retrettstilling til 

eksterne søkere siden disse kandidatenes egnethet innenfor forskning og undervisning også 

må vurderes i så tilfelle.  

 

Dersom NHH går over til en modell med ansatte instituttledere, støtter FSK muligheten for å 

vurdere en ansettelse uten ekstern utlysning, men påpeker samtidig at en slik prosedyre kan 

gjøre ansettelsesprosessen mer lukket. Samtidig ønsker FSK en avklaring av hva som anses å 

være en intern kandidat.  

 

FIN argumenterer med at høyt motiverte og engasjerte ansatte best sikres med dagens modell. 

I tillegg opptrer de ansatte som partnere i å finne ny instituttleder. FIN mener det gir bedre 

forståelse for instituttets behov og hvem som er egnede kandidater enn hvis instituttleder 

skulle bli rekruttert av toppledelsen. FIN skriver i sitt høringssvar at mye av det 

administrative arbeidet utføres på mer eller mindre frivillig basis. Uten ansatte som strekker 

seg langt og føler seg ansvarlige, risikerer NHH en kultur med mindre engasjement, som på 

lang sikt kan komme til å gå ut over forskning, undervisning og rekruttering. 

 

For FIN er hovedargumentet mot en endring i ledelsesmodell at eksterne kandidater trolig 

ikke vil møte instituttets krav til rekruttering av faglige ansatte. Samtidig vil en flytting av 

rekrutteringsansvaret fra instituttet til ledelsen ved NHH redusere incentivene de enkelte har 

til å melde sin interesse til stillingen som instituttleder. FIN mener dette vil føre til at NHH i 

stor grad ville måtte rekruttere eksterne kandidater. Samtidig påpeker de at det tilbys lite 

systematisk lederstøtte til nyvalgte instituttledere i dag. Videre argumenterer instituttet for at 

utfordringene innenfor dagens styringsstruktur gjerne kan løses like effektivt med justeringer 

av styrings- og rapporteringsstrukturen i gjeldende modell. For å løse problemet med en 

inkonsistent rapporteringslinje kan det for eksempel innføres en klar og formalisert 

rapporteringslinje mellom instituttledere og øvrig ledelse som gjelder både for valgte og 

ansatte instituttledere, som ved Universitetet i Bergen.  

 

FOR argumenterer for at ledere med et tydelig tillitsvotum og som kjenner sine medarbeidere 

godt, har best forutsetninger for å lykkes i miljøer der de ansatte har høy kompetanse. Videre 

mener instituttet at de som i dag tar på seg ledervervet gjør det på vegne av fellesskapet, og at 

dette gjør modellen effektiv ved at den underbygger en kultur hvor de ansatte føler eierskap til 

organisasjonen. Samtidig tror FOR at instituttledere med et avklart tillitsvotum nedenfra kan 

være et aktivum for et ansatt rektorat som trenger støtte til å gjennomføre nødvendige, men 

kontroversielle, avgjørelser. FOR peker videre på at en modell med ansatte instituttledere vil 

innebære at styret gir rektor myndighet til å bytte ut hele institusjonens faglige ledelse i det 

vedkommende tiltrer sitt åremål, og at dette kan være risikabelt, da det ikke er sikkert at 

rektor har forutgående kjennskap til institusjonen. Det vil også bli arbeidsbelastende for rektor 

å delta i ansettelse av seks instituttledere, i tillegg til prorektorer, like etter tiltredelse. 

Instituttet er videre enig i at den formelle mandatstrukturen i dag er uklar, men at denne kan 



3/20 Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om innkomne høringsuttalelser - 19/01739-10 Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill : Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill

 

 

 
6 

tydeliggjøres ved å utarbeide tydelige prinsipper for myndighetsutøvelse. Styret kan også gi 

rektor større innflytelse i valgprosessen enn dagens valgreglement gir. Det er også mulig å 

gjøre eksterne kandidater valgbare, og gi rektor myndighet til å utskrive nyvalg dersom det 

skulle oppstå en tillitskrise mellom rektor og instituttleder. FOR anbefaler derfor at 

valgordningen beholdes, men at det gjøres endringer i valgreglement, mandatstruktur og 

myndighetsdelegasjon. 

 

FOR har i sitt høringssvar kommet med kommentarer til en eventuell modell med ansatte 

instituttledere. De mener at en ansettelsesprosess som bør hovedregel skje gjennom intern 

utlysning, og unntaksvis gjennom ekstern. Utlysningsprosesser er mer transparente og gir 

dermed en ansatt instituttleder mer legitimitet. En kallelsesprosess anses som et hinder for at 

fagmiljøene fritt kan oppfordre kandidater med bred støtte til å søke, og vil lettere etterlate et 

inntrykk av at rektor plukker sine favoritter uten at andre kandidater gis muligheten til å 

konkurrere om stillingen. Videre mener instituttet at en valgt, utvidet ledergruppe er bedre 

egnet til å sikre medbestemmelse enn et valgt instituttråd. En valgt, utvidet ledergruppe vil 

representere reell medbestemmelse og ansvarliggjøring av sentrale medarbeidere. Å erstatte 

dagens instituttstyre med instituttråd uten beslutningsmyndighet kan også virke 

fremmedgjørende og gi mindre motiverte og engasjerte deltakere.  

 

SAM mener det er behov for en klarere beskrivelse av myndighet og rollene ved instituttene, 

herunder instituttstyrets rolle (eventuelt instituttråd). Det er behov for en ytterligere avklaring 

av hvilke saker som kan vedtas på instituttet, og hvilke saker som skal behandles i et 

overordnet organ. Dette behovet er der uavhengig av om instituttleder er valgt eller ansatt. 

Ved delegering av myndighet mv. til administrasjonen mener SAM at denne bør inneholde en 

standardisert del satt av institusjonen som er lik for alle instituttene. Videre mener SAM at 

rektoratet har mulighet til å utøve myndighet innenfor dagens modell, blant annet ved at det er 

rektor som bestemmer ressurstilgangen for instituttene, og at instituttene må rapportere og 

vise at ressursene brukes på en måte som er i tråd med strategien til NHH. 

Rapporteringslinjen bør tydeliggjøres og formaliseres slik at rektoratets styringsmuligheter 

kommer klarere frem. I praksis behøver det ikke å ha stor betydning om styret blir omdannet 

til et rådgivende organ med et klart mandat for hvilke saker som skal behandles. Det kan 

etableres rutiner hvor instituttstyret/rådet får uttale seg før saken vedtas i et annet organ eller 

av rektor.  

 

Ved SAM er det blant de vitenskapelige ansatte skepsis til å endre fra valgt til ansatt 

instituttleder. Oppfatningen begrunnes med behov for faglig legitimitet. Mange beslutninger 

krever faglig innsikt på et nivå som en frykter at eksterne kandidater eller en profesjonell 

leder ikke innehar. SAM ser derfor heller at rektoratet får spille en større rolle i selve 

valgprosessen. Instituttets administrativt ansatte er mer positive til en modell med ansatt 

ledelse, under den forutsetning av god representasjon og aktiv inkludering gjennom et 

innstillingsutvalg.  

 

Dersom en likevel endrer ledelsesmodell ved instituttene til ansatt leder, mener SAM det er 

viktig å etablere et innstillingsutvalg til hver enkelt stilling. I tillegg bør instituttstyret/rådet få 

mulighet til å uttale seg før ansettelse, og det bør være mulig å forske/undervise parallelt, slik 

at den som er ansatt kan inngå i den vitenskapelige staben etter åremålet.  

 

Forskerforbundet mener valgt instituttleder vil være det beste for NHH. De ytrer en 

bekymring for at en overgang til ansatte instituttledere kan få en ny konfliktsone mellom 



3/20 Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om innkomne høringsuttalelser - 19/01739-10 Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill : Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill

 

 

 
7 

instituttlederne og de ansatte, med henvisning til at mange ansatte er i «særlig uavhengige 

stillinger», og at det er lettere å lede disse basert på tillit og kunnskap om sine medarbeidere.  

 

Alternative modeller 

 

I lys av de ulike innspillene, kan det for den videre diskusjonen være hensiktsmessig kortfattet 

å skissere en meny med fire alternative ledelsesmodeller for instituttene. 

 

Modell 1: Valgte instituttledere, klargjøring av mandat og rapporteringslinje 

En slik modell innebærer at en viderefører ordningen med valgte instituttledere, men at en 

introduserer et klargjørende mandat basert på NHHs strategi og en eksplisitt rapporteringslinje 

mellom rektor (eller rektorat) og instituttlederne. Gjennomgående er det almen støtte til at en 

uansett introduserer denne type mandat/rapporteringslinje. Spesielt kan en merke seg at 

instituttene og enhetene som går imot en ordning med ansatte instituttledere, samtidig tydelig 

vektlegger at dette bør innføres. I enkelte av innspillene fra denne gruppen, påpekes det videre 

at rektoratet også kan få innflytelse på valgprosessen via å være representert i instituttenes 

valgkomiteer eller andre etc. 

  

Modell 2: Ansatte instituttledere, instituttene foreslår kandidatene 

En slik modell vil følge ordningene ved handelshøyskolene i Alto og i Stockholm, og den 

fremstår som et kompromiss mellom de ulike synspunktene som fremføres fra 

høringsinstansene. På den ene side har en fordelen av en klar rapporteringslinje og 

myndighetsdelegasjon, og på den annen side beholder instituttene sin innflytelse og 

involvering på om lag samme nivå som ved valg. Ledelsens handlingsrom blir, i hvert fall i 

prinsippet, beskåret, men det vil rimeligvis være en vetorett slik som omtalt i ett av 

høringsinnspillene. Ordningen kan implementeres slik at også eksterne kandidater kan 

foreslås i de tilfeller det ansees aktuelt fra instituttene.  

 

Modell 3: Ansatte instituttledere, kallelse 

Denne modellen er i tråd med vurderingene i dokumentet som ligger til grunn for høringen. 

Som detaljert gjort rede for, søker en å presentere premisser og valg som gir en god balanse 

mellom instituttenes involvering og hensynet til en effektiv ledelsesstruktur. Et kritisk punkt 

som går igjen i et stort antall av høringsinnspillene, er betydning av at et instituttråd i en slik 

modell får reell betydning og inflytelse.  

 

Modell 4: Ansatte instituttledere, åpen utlysning 

En slik modell vil rimeligvis også baseres på samme type premisser og valg som modell 3, 

men det åpnes opp for en større prosess, noe som potensielt er ineffektivt for rekruttering i 

denne typen stilling og som kan svekke instituttenes innflytelse på utfallet. 

 

En spesiell variant av denne modellen er å avstå fra føringer om eksempelvis instituttenes 

involvering, kvalifikasjonskrav etc. Selv om dette avvises i dokumentet som er sendt på 

høring, kan en merke seg at noen av høringsinstansene likevel finner det maktpåliggende å 

påpeke sin bekymring for nettopp denne type modeller som en antar vil gi instituttledere med 

svake faglige kvalifikasjoner, lite legitimitet etc. 
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Vedlegg: 

1. Institutt for strategi og ledelse (SOL) 

2. Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (RRR) 

3. Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) 

4. Institutt for finans (FIN) 

5. Institutt for foretaksøkonomi (FOR) 

6. Institutt for Samfunnsøkonomi (SAM) 

7. HR-avdelingen 

8. Studieadministrativ avdeling (STA) 

9. Akademikerne 

10. Forskerforbundet 

11. Økonomiavdelingen 
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HØRINGSSVAR – LEDELSESMODELL PÅ INSTITUTTNIVÅ 
 
I 2016 vedtok styret ved NHH å endre ledelsesmodell på toppnivå fra delt ledelse med valgt 
rektor til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. Styret vedtok å videreføre 
ordningen med valgte instituttledere frem til 31.07.2021 og forbereder nå en styresak med 
det formål å vedta ledelsesmodell på instituttnivå. Den 25.11 ble det sendt ut en høring til 
institutter og avdelinger der det bes om innspill til denne saken. 
 
Institutt for Strategi og Ledelse har følgende innspill: 
Gitt en institusjonsmodell med enhetlig ledelse og ansatt rektor er det vanskelig å se for seg 
at NHH over tid kan fortsette med en modell der instituttlederne blir valgt. De fleste andre 
institusjoner har ansatte ledere på nivå 2 og 3, og høringen argumenterer godt og konsistent 
for logikken med å ha ansatte ledere også på instituttnivå ved NHH. Det er likevel en rekke 
ulike måter en ledelsesmodell med ansatte instituttstyrere kan utøves på og det er viktig at 
rammene her legges riktig: Både for å sikre god rekruttering og god ledelse på både 
institusjons- og instituttnivå, samt for å hindre at skillelinjer og «friksjon» bare flyttes til andre 
steder i organisasjonen. Ved feil rammebetingelser eller feil person i en instituttlederstol 
risikerer man litt tabloid sagt at friksjonen flytter seg fra rektorat vs. instituttstyrere til 
instituttstyrere vs. faglig ansatte på instituttet. Selv om en modell med ansatt instituttleder gir 
mer ‘endringsmakt’, gir en modell med valgt leder og godt samarbeid mellom instituttleder og 
ansatte ved instituttet mer ‘endringsressurser’ når alle drar i samme retning. En riktig 
kalibrert modell med ansatt instituttleder kan potensielt gi en god balanse mellom 
‘endringsmakt’ og ‘endringsressurser’, gitt at følgende forhold da ivaretas:   
 

- Instituttleders kvalifikasjoner: SOL er enig i forslaget i høringsnotatet om at en Instituttleder 
må ha faglig førstekompetanse på et felt som faller innenfor eller nært opptil det aktuelle 
instituttets fagområde. Administrative kvalifikasjoner, samarbeidsevner og lederegenskaper 
må naturligvis også vektlegges tungt. 

- Eksterne søkere: SOL mener at hovedregelen bør være intern utlysning, men med mulighet for 
ekstern utlysning når spesielle hensyn tilsier dette. SOL er enig i at instituttene må bruke egne 
stillingsrammer for eventuell ekstern ansettelse. 

- Retrettstilling: SOL er skeptisk til bruk av retrettstillinger og mener dette kun må brukes i helt 
spesielle tilfeller. 

- Stillingsbrøk: For å sikre at stillingen som Instituttstyrer er tilstrekkelig attraktiv for interne 
søkere legger SOL til grunn at stillingsbrøken bør være lik dagens brøk. Det antas at stillingen 

Til: Rektor 
Fra: Institutt for Strategi og Ledelse v/styret  
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blir mindre attraktiv for aktive forskere hvis stillingsbrøken ikke tillater faglig 
aktivitet og forskning i tillegg til de administrative oppgavene i stillingen. 
Instituttene på NHH er dog ulike i størrelse og innretning, så det bør være rom 
for å avvike fra dagens 60% stillingsbrøk.  

- Demokrati og medbestemmelse: SOL er tilhenger av en løsning der Instituttene har et 
Instituttråd som både gir råd til Instituttstyrer, samt avlaster ham/henne med arbeidsoppgaver 
på samme måte som dagens Instituttstyre gjør. Det kan være naturlig å tenke seg et Instituttråd 
med medlemmer som dels har tilsvarende ansvarsoppgaver som i dagens Instituttstyre 
(undervisningsansvarlig, forskningsansvarlig etc.)  

- Ansettelsesperiode: SOL støtter forslaget om å følge UHL’s hovedregel med åremål på 4 år 
som kan forlenges inntil to perioder på hver 4 år. 

- Mandat og delegering: Det følger av NHH’s ledelsesmodell at det bør være en delegering- og 
rapporteringslinje mellom rektor/rektorat og Instituttstyrere. Det er naturlig å tenke seg at 
Instituttstyrerne inngår i rektors (utvidede) ledergruppe for å sikre samarbeid og forankring i 
de beslutninger som fattes sentralt.         

- Administrativ organisering: SOL mener at man ved ansatt Instituttleder bør beholde dagens 
organisering med administrasjonssjef på Instituttene.  
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Til rektor 

v/ johanne.vaagland@nhh.no 

 

Høring- Ledelsesmodell på instituttnivå 

 
 
 
Viser til utsendt høringsnotat om ledelsesnivå på instituttnivå der det bes om høringsinnspill innen 10.1.2020.  

Pga. den korte fristen har instituttet ikke fått behandlet dette i instituttstyret, men har drøftet forslaget spesifikt i 

utvidet ledermøte på instituttet, og dernest orientert og fått tilbakemelding på institutt-informasjonsmøte hvor 

samtlige på instituttet er invitert. Høringsinnspillet her er støttet av alle i utvidet ledergruppe; lederne av våre 3 

forskningsgrupper samt undervisningsansvarlige, forskningsansvarlige/nest-leder og instituttleder. 

 

Vi oppfatter høringsnotatet som at vi bes om å ta stilling til en ‘enkel’ beslutning og to store beslutninger:  

1. at instituttleder/instituttledelsen formelt underlegges rektor 

2. å flytte myndighet fra instituttene til sentral ledelse, gjennom at instituttleder ansettes av rektor/ikke 

lenger velges av de instituttansatte, samt at instituttstyret avskaffes 

3. åpne for at instituttleder kan komme utenfra instituttet gjennom åpen utlysning eller kallelse.  

Disse beslutningene er mulig uavhengig av hverandre, og drøftes derfor separat. 

 

Først vil vi knytte en kommentar til høringen. Notatet synes å være fokusert på ordningen hvor instituttleder 

ansettes av og underlegges rektor direkte. Vi synes det hadde vært bedre om det ble lagt frem to alternativer; 

det beskrevne alternativ samt et alternativ hvor institutt-styret beholdes og instituttleder velges av og blant de 

ansatte på instituttet som nå- men likevel en klar myndighetsdelegasjon og rapporteringslinje fra/til rektor.  

 

Ad 1) At instituttleder/instituttledelsen formelt underlegges rektor 

Vi oppfatter det slik at instituttleder i dag ikke formelt er underlagt rektor, men er underlagt instituttstyret som 

rapporterer til NHH sitt styre. I praksis fungerer det likevel slik at instituttleder er underlagt rektor og 

rapporterer til rektor. Rektor er også den som er førende for lønnsjustering for instituttleder. 

IRRR mener at uavhengig av konklusjon på ledelsesmodell (om dagens modell med valgt instituttleder 

beholdes eller det gjøres endringer) bør instituttleder være formelt underlagt rektor og ha rapporteringslinje til 

rektor. Dersom dette ikke gjøres, opererer rektor i et vakum med liten formell myndighet til å få gjennomført 

NHH sin strategi eller viktige tiltak.  

Tilsvarende bør det fremgå hvilke fullmakter en instituttleder bør ha (evt. i samråd med eller underlagt et 

instituttstyre). I praksis er det slik det fungerer i dag: instituttleder tar noen beslutninger alene på fullmakt, noen 

saker må opp til instituttstyret, og noen saker må opp til rektoratet (eller et utvalg underlagt rektoratet- slik som 

ansettelsessaker som skal til Tilsettingsutvalget). 

Like viktig - og uavhengig av modell som blir valgt - er det at instituttlederne- dersom de er underlagt rektor-  

inngår i den formelle ledergruppen med beslutningsmyndighet. 

I dag er det formelle møter mellom rektor/rektoratet og instituttlederne- men møtet er kun et 

informasjonsutvekslingsmøte og sonderingsmøte. Det tas ingen beslutninger i møtet. 
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En styringsform der de operative enhetene sine ledere ikke inngår i en formell ledergruppe ville man neppe sett 

i en velfungerende privat virksomhet. Risikoen er stor for at beslutninger fattes i et ‘vakum’ over instituttene, at 

det tas feilbeslutninger eller beslutninger som senere blir vanskeligere å implementere pga. mangel på 

forankring lengre nede i organisasjonen.  

Slik skolen er organisert i dag må instituttlederne etter vår mening inngå i den formelle ledergruppen hvor 

beslutninger fattes. Ved dissens eller manglende flertall er det selvsagt rektor som er formelt ansvarlig for 

endelig beslutning.  

 

Ad 2) Flytting av myndighet fra instituttene til sentral ledelse gjennom at instituttleder ansettes av 

rektor og instituttstyret avskaffes 

Innledningsvis vil vi prinsipielt si at det er en logisk konsekvens av å ha ansatt rektor underlagt et styre, at 

instituttlederne ansettes og er direkte underlagt rektor.  

Modellen gir sterkere mulighet til å styre skolen mot felles mål med en enhetlig ledelse, og gjør det mulig å 

gjennomføre mer omfattende endringer raskt.  

 

Det er likevel en grunnleggende og bred skepsis på instituttet til en rendyrket rektor-styrings-modell som 

skissert av følgende grunner: 

a) Modellen gir mulighet for styret/rektorat å tvinge igjennom tiltak som ikke er forankret, ikke støttes av 

viktige ressurser for NHH eller ikke engang er til det beste for NHH. 

En rektor kan i denne modellen utpeke prorektorer og dekaner(programledere) og alle instituttledere. 

Det gir meget stor makt- makt som kan misbrukes- og spesielt dersom man ikke (tvinges til å) lytte til 

eller ta hensyn til det som de ansatte mener. 

Vi ser visst utslag av dette i dag, der rektoratet ved flere anledninger har uttalt noe i retning av at ‘det 

er vi som fatter beslutningene’. Utsagnet og slike vedtak er i dagens struktur formelt riktig. Det er 

likevel uheldig dersom beslutninger gjentakende er i strid med ‘innstillingene’ fra bredt representerte 

utvalg (så som Forskningsutvalget, Utdanningsutvalget, Instituttlederforum særskilte nedsatte utvalg 

og instituttlederforum). I en kompetansevirksomhet er ledelsen er avhengig av motivasjon og 

tilslutning til gjeldende strategi og handlinger fra en bred gruppe av ansatte. 

Dagens modell sikrer at ansatte i stor grad blir hørt ved at instituttleder er valgt av og blant ansatte, og 

kan kastes av disse, og instituttleder må til instituttstyret for å få tilslutning i viktige saker som 

tilsetting, stipender m.v. Instituttleder møter dermed rektoratet i dag til diskusjon med bred forankring 

og innsikt hos ansatte i ulike saker- og som i sum kan det gi vedtak og tiltak som både er i tråd med 

strategi og krav til fremdrift, men som også har tilpasninger og aksept for brede deler av ansatte. I sum 

kan dette gi raskere gjennomføring med mindre uro – selv om selve vedtaket tar lengre tid. 

        

b) Modellen kan medføre at legitimiteten for instituttleder, samt lagånden og dugnadsånden på 

instituttene i dag forsvinner 

Det gir legitimitet når instituttleder er valgt av og blant de ansatte på instituttet. Dette kan være en 

fordel når vedtak skal gjennomføres. En ansatt instituttleder kan lettere risikere å bli møtt med åpen 

eller taus motstand som kan vanskeliggjøre gjennomføring.  

Det er ikke alltid enkelt å finne noen som ønsker å være instituttleder. I dag utføres likevel endel 

oppgaver, herunder instituttlederoppgaven, fordi de tas ‘for laget/instituttet/skolen’. Noe av denne 

dugnadsånden risikerer vi å miste dersom instituttleder ansettes uten at de ansatte på instituttet er med 

på beslutningen.  

 

Instituttet er mao. godt fornøyd med hvordan dagens modell defacto virker; hvor instituttleder velges av og 

blant de ansatte- med den legitimitet, lagånd og dugnadsånd det innebærer, og der instituttleder – til tross for 

manglende formalia- i realitet følger instrukser og gjennomfører og følger vedtak og retning fra rektoratet. 
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Dermed er vårt forslag å finne en modell som er tett opptil dagens modell, men der formell styringslinje er fra 

rektor ned til instituttleder, og der ansettelser og viktige beslutninger må skje i formelt samråd mellom rektor 

og instituttstyret. 

Dette kan etter vår oppfatning gjøres ved å beholde instituttstyret – valgt av og blant de ansatte – med en 

formell rolle: 

- Ansettelse av instituttleder skjer som fellesvedtak mellom instituttstyret og rektor; men der begge 

parter har veto-rett. 

- Ansettelser ved instituttet, og andre saker som i dag skal til instituttstyret - må fortsatt via eller til 

instituttstyret for formelle vedtak. Instituttleder er fortsatt leder av instituttstyret. 

Ordningen er ikke helt ulik den man ser i et privat konsern med heleide datterselskaper, hvor viktige saker må 

avgjøres i datterselskapets styrer der det er også er ansatte styrerepresentanter. Samtidig vil administrerende i et 

datterselskap rapportere og være underlagt konsernsjefen. 

 

Ad 3) Åpne for at instituttleder kan komme utenfra instituttet og NHH gjennom åpen utlysning eller 

kallelse.  

Utifra den ovenstående diskusjon fremstår det også klart at det er vesentlig at den valgte/ansatte instituttleder 

kjenner NHH og dets miljø og institutt godt. IRRR mener at det som skaper det beste forsknings- og 

undervisningsmiljøet er å ha ledere med dyp innsikt i de områdene som vedkommende skal lede, fremfor å 

ansette ‘profesjonelle administratorer’.  

Derfor mener IRRR sterkt at instituttledere ikke bør ansettes eller velges gjennom en åpen utlysning – men 

gjennom kallelse, primært fra noen på instituttet. Det bør likevel åpnes opp for at det unntaksvis kan 

velges/ansettes noen utenfra instituttet (herunder utenfra NHH), men det må være et vilkår at de kjenner NHH 

og instituttet fra før og at (ref. diskusjonen ovenfor) instituttstyret støtter ansettelsen. 
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Til Rektor 

Fra Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon  10.01.2020 

 

Høring om ledelsesmodell på instituttnivå – innspill fra FSK 

I e-post fra Johanne Vaagland datert 25.11.2019 inviteres instittuttene til å komme med innspill til 

høringsdokumentet om ledelsesmodell på instituttnivå, som er en utvidet og bearbeidet versjon av 

saksfremlegget til styremøtet den 12.09.2019. Instituttene bes spesifikt om å komme med konkrete 

merknader til listen over premisser som bør ligge til grunn for en eventuell overgang til ansatt 

instituttleder og til avsnittet som skisserer alternative fremgangsmåter for å implementere en 

eventuell overgang til ansatt instituttleder (avsnitt 5).  

Høringsdokumentet er sendt  ut til alle medarbeidere på institutttet, sammen med et utkast til 

høringsuttalelse utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av instituttets ledergruppe, og disse er blitt 

diskutert i allmøte ved to anledninger, på et eget allmøte 18.12.2019 og på instituttets 

strategiseminar på Solstrand 06. - 07.01.2020.  

Høringsdokumentet tar utgangspunkt i NHHs ambisjon om å ha en effektiv, smidig og endringsdyktig 

organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal kunne prestere på internasjonalt toppnivå innenfor 

utdanning og forskning og i samspillet med nærings- og samfunnsliv.  

Måloppnåelse på strategiske satsingsområder er avgjørende for å kunne hevde seg i internasjonale 

akkrediteringer og rangeringer og for å kunne innfri kravene til KD på et betydelig antall kvalitative og 

kvantitative måleparametre. Dette forutsetter en effektiv og handlekraftig toppledelse. 

Et mulig hinder for en effektiv gjennomføring av NHHs strategi kan, ifølge høringsdokumentet, være 

mangelen på en formell myndighetsdelegering og rapporteringslinje mellom rektor (eller rektorat) og 

instituttledere, som i dagens modell formelt kun rapporterer til instituttstyret.  

Hovedmålet med en eventuell overgang til ansatt instituttleder er derfor å etablere en konsistent 

enhetlig ledelse i hele NHHs organisasjon med tydelig myndighetsdelegering og rapporteringslinje 

mellom rektor (eller rektorat) og instituttledere.  

Selv om høringsdokumentet åpner opp for at man «i noen grad – i en modell med valgte 

instituttledere» - kan motvirke mulige ulemper med valgt instituttleder ved å introdusere en 

eksplisitt og tydelig rapporteringslinje mellom rektor (eller rektorat) og instituttleder i mandatet til 

instituttlederne, slik UiB har gjort, argumenterer høringsdokumentet for at man vil oppnå en mest 

mulig tydelig og effektiv rapporteringslinje og myndighetsdelegasjon i en modell med ansatt 

instituttleder der rektor/rektorat deltar direkte i ansettelsesprosessen av instituttlederne. Det vises 

også til at samtlige norske institusjoner som har ansatt rektor, også har innført ansatt 

dekan/instituttleder, og det antydes dermed at innføring av ansatt instituttleder vil være en naturlig 

konsekvens av å ha innført ansatt rektor.  

FSK ser at en modell med ansatt instituttleder, med en klar mandatstruktur mellom rektorat og 

instituttleder, ville kunne legge til rette for en mer effektiv gjennomføring av NHHs strategi. 

Imidlertid anser instituttet at dagens modell med valgt instituttleder ivaretar viktige dimensjoner 

som kan forsvinne i en modell med ansatt leder.  
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Hovedargumentet for at FSK ønsker å opprettholde valgt instituttleder er hensynet til demokrati og 

medbestemmelse. En overgang til ansatt instituttleder vil innebære at en ikke lenger har et 

instituttstyre med beslutningsmyndighet (jf. s. 11). Det å erstatte et instituttstyre med et rådgivende 

organ og eventuelle allmøter, vil ikke bare kunne føre til at medarbeiderne opplever å miste 

kontrollen over prosesser som angår instituttet, men også tap av eierskap og engasjement, noe som 

ville være svært uheldig for organisasjonen.  

Forhandlingssituasjoner mellom valgt instituttleder og rektorat, på bekostning av effektiv ledelse (jf. 

s. 8-9), presenteres som et potensielt problem i dagens modell. En kan imidlertid også hevde at en 

forhandlingssituasjon skjerper kravene til begge parters argumentasjon, noe som igjen vil kunne føre 

til bedre avgjørelser, som også er  bedre forankret.  

Med bakgrunn i disse argumentene ønsker FSK derfor å opprettholde dagens modell med valgt 

instituttleder, der rapporteringslinjen mellom instituttleder og rektor/rektorat kan eksplisiteres.  

 

Skulle NHH likevel velge å innføre en modell med valgt innstituttleder, har FSK følgende merknader til 

premissene i punkt 5. Implementering: 

Premisser 

i) Mandat/myndighetsdelegasjon: 

FSK er enig i at det etableres en eksplisitt myndighetsdelegasjon fra rektor til hver 

instituttleder, og at denne vil ligge til grunn for en eksplisitt rapporteringslinje fra 

instituttleder til rektor eller den av prorektorene som rektor bemyndiger. FSK støtter 

forslaget om at tilsvarende også etableres hvis NHH velger å opprettholde valgt 

instituttleder. 

FSK er også enig i at det etableres tilsvarende myndighetsdelegasjon og 

rapporteringslinje fra instituttleder til administrasjonssjef. Det vil også kunne være 

relevant å vurdere behovet for å formalisere mandatet til instituttrådsmedlemmer, 

inkludert nestleder og undervisningsansvarlig  (eller   

instituttstyremedlemmer hvis instituttstyret opprettholdes), siden dette ikke er blitt gjort 

tidligere. 

 

ii) Kvalifikasjoner: FSK er enig i at instituttleder må ha faglig førstekompetanse på et felt 

som normalt faller innenfor eller nært opptil det aktuelle instituttets fagområder. Det 

bør spesifiseres hva som ligger i lederegenskaper og administrativ kompetanse. 

 

iii) Stillingsbrøk og åremål: FSK er enig i at stillingsbrøken for instituttlederne fortsatt bør 

være 60 prosent og at den gjenværende andelen allokeres til forskning og/eller 

undervisning. Vi er positiv til en tidsforskyvning av åremålet, slik at ny rektor er på plass 

før ny instituttledelse etableres. 

 

iv) FSK er enig i at T/A-stabens omfang og sammensetning opprettholdes. 

 

v) Premiss (v) er at overgang til ansatt instituttleder innebærer at dagens instituttstyre 

omgjøres til et instituttråd. Vi går ut fra at et instituttråd skal velges av ansatte, slik 

instituttstyret velges i dag, men det er uklart hvilket  mandat et slikt råd vil ha. Vil 
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instituttrådet ha innsyn i alle sakspapirer som instituttleder vil ha tilgang til? Vil 

instituttrådet fungere som innstillingsorgan ved ansettelser på instituttet? Vil 

instituttleder ha noen form for forpliktelse overfor et instituttråd, eller kan han/hun 

velge å se bort fra rådets anbefalinger? I så fall innebærer premiss (v) å gi avkall på 

demokratisk medbestemmelsesrett. Man kan stille spørsmål ved om ikke dette er en høy 

pris å betale for å innføre en strømlinjeformet ledelsesmodell med ansatt toppledelse og 

instituttledere med klar delegasjonsmyndighet og rapporteringslinje. Engasjement, 

eierskap og «dugnadsånd» kan reduseres når man mister medbestemmelsesrett. Selv om 

en effektiv og handlekraftig toppledelse er ønskelig, risikerer man ved å fjerne ansattes 

medbestemmelsesrett å gå glipp av verdifulle initiativ som starter via demokratiske 

prosesser på instituttnivå.   

 

vi) Premiss (vi) er at innstillingsutvalget bør ha en bred sammensetning, at det utnevnes av 

styret og ledes av rektor i egenskap av å være instituttleders overordnede. FSK ønsker å 

påpeke at det er svært viktig at instituttene er representert i innstillingsutvalget og at det 

bør være et eget innstillingsutvalg for hver instituttlederstilling. Hvis det likevel 

bestemmes at det skal være ett, felles, innstillingsutvalg, må et slikt utvalg være i tett 

dialog med instituttet (eksempelvis gjennom instituttrådet).  

 

vii) Premiss (vii) er at dersom en ansetter en eksternt rekruttert instituttleder, må en åpne 

for muligheten for å ved ansettelse tilby vedkommende en retrettstilling eller en fast 

faglig stilling. FSK ser nødvendigheten av premiss (vii) for å kunne tiltrekke seg attraktive 

eksterne søkere, men er samtidig skeptisk til denne løsningen da den innebærer at 

eksterne søkere må vurderes ikke bare i forhold til egnethet som instituttleder på 

åremål, men også i forhold til forskning og undervisning, som ved enhver fast ansettelse. 

Det er ønskelig med en begrepsavklaring av hva som ligger i retrettstilling. 

 

Alternative tilnærminger 

• Skal en åpne opp for eksterne kandidater? 

• Skal stillingen være gjenstand for en åpen utlysning? 

• Hvordan skal instillingsutvalget settes sammen for å gi en best mulig prosess med hensyn til 

både effektivitet og tilfredsstillende, bred  involvering? 

Høringsdokumentet argumenterer for at kallelse kan fremstå som et godt alternativ for ansettelse av 

instituttledere gitt at prosessen for å identifisere relevante interne eller eksterne kandidater er solid. 

Dersom NHH innfører ansatt instituttleder, vil FSK støtte muligheten for å vurdere en slik ansettelse 

uten utlysning av eksterne kandidater. En slik prosedyre kan imidlertid gjøre ansettelsesprosessen 

mer lukket.  

Når det gjelder begrepet intern kandidat, fremgår det ikke klart av høringsdokumentet hva som 

menes med dette. Vi antar at det er snakk om en intern kandidat på angjeldende institutt, men 

ønsker å få avklart om det også kan omfatte enhver NHH-ansatt i relevant faglig stilling som 

tilfredsstiller kravene om å ha forskningskompetanse innen instituttets fagområder (hvis 

instituttlederstillingen skal ‘fylles opp’ med forskning). Hvis dette er den rette tolkningen og 

vedkommende skal over i en fast stilling etterhvert, vil man vel også måtte sette som krav at 

vedkommende skal kunne levere relevant undervisning på angjeldende institutt. 
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To: The Rector’s office 

From: The Department of Finance      10 January, 2020 

 

FIN’s comments to the hearing on management models at the department level 

The Department of Finance is strongly in favor of keeping the current model of elected department 

heads and strongly against switching to appointed department heads.  

Here is a summary of the reasons for FIN’s conclusion: 

As stated in the hearing document, and in line with NHH’s strategy for 2018-2021, NHH must have an 

efficient and flexible organization capable of change that enables NHH to perform at the top 

international level in education and research as well as in interaction with business and society. The 

key implication of this is that all recruitment of staff in any position is as ambitious as possible to 

secure the continued development of our institution. 

This ambitious goal requires highly motivated and engaged faculty members that take responsibility 

for developing the best possible academic environment. The Department of Finance believes that 

this is best ensured with the current management model of elected department heads. In this model, 

the faculty members act as partners with a responsibility to find the next department head. There is 

a better understanding of the department’s needs and a better overview of suitable candidates for 

the role of department head at the department level than at the top management level. NHH may 

therefore end up with worse-suited department heads in a model with appointed department heads. 

The current “partnership model” is a governance model that has worked well at top universities for 

decades, both nationally and internationally. The Department of Finance is concerned that switching 

the decision authority from the departments to NHH’s top management will result in a less engaged 

faculty. Much of the administrative work at the departments is carried out on a more or less 

voluntary basis. Without a faculty that buys in and feels responsible, the school risks a culture of less 

engagement, which in the long term may harm research, teaching, and recruitment. 

The most important reason why FIN is against switching to a model of appointed department heads 

is that external candidates for the position will likely not meet the departments’ academic standards 

for recruitment of faculty. Taking on the role as department head in academia is generally viewed as 

a service to colleagues. Moving the responsibility for recruitment of the department heads to NHH’s 

management is likely to reduce the incentives of individual faculty members to step up to the job. 

This means that the school to a high degree will have to rely on external candidates. Attractive 

candidates are typically dedicated to research and teaching, not administration. Given how 

extremely difficult it is for NHH to recruit high-quality faculty already today, it is inconceivable that 

such faculty will apply for an administrative position as department head. Hiring outside candidates 

as department heads with tenure will, given the small number of available positions, largely replace 

the current recruitment efforts at a high international level. Such a hiring strategy will over time lead 

to an erosion of the quality of NHH’s faculty. 

In an environment with increasing international competition for funding, faculty, and students, the 

role of the department head is important. Currently, NHH offers little systematic support for new 

department heads and needs a better system for guiding department heads in their roles, including 

guidelines on the department heads’ mandates, formal processes, how to develop good leadership 

skills, etc. To a high degree, leadership in academic institutions is non-hierarchical. Leadership in 
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academic institutions must focus on providing a strategic direction as well as a good research and 

teaching environment. An important dimension of the leadership role is to motivate faculty to better 

performance. NHH should focus more on this dimension, irrespective of whether NHH chooses a 

model of elected or appointed department heads. This challenge is shared with any high-achieving 

competence based organization. 

Section 3 of the hearing document from the Rector’s office argues that there are challenges with the 

current model of elected department heads that can best be solved in a model of appointed 

department heads. The Department of Finance disagrees and believes that these challenges can be 

solved just as efficiently through adjustments to the governance and reporting structures in the 

current model, while at the same time safeguarding the advantages of elected department heads: 

• The hearing document argues that elected department heads may appear inconsistent with a 

model of an appointed rector having his/her authority from the board, and the vice-rectors 

and the administrative leaders having their mandate and authority from the rector. However, 

NHH can choose to implement such mandates also for elected department heads, similar to 

the model at the University of Bergen (UiB): At UiB there is a clear, formalized reporting line 

between department heads and superior management, both for elected and appointed 

department heads. FIN proposes that NHH establishes a similar reporting line. 

 

• It is also argued that elected department heads may lead to too many negotiations at the 

expense of the ability to implement measures necessary to reach the organization’s 

ambitious goals. This seems not to be a challenge that is unique for elected department 

heads, as anchoring and involvement always will be critical for leadership in academic 

institutions. Moreover, negotiations are important to reach good decisions. However, to the 

degree that negotiations are a problem, it can be solved by introducing clear mandates and 

reporting lines between the department heads and the rector. 

 

• It is further argued that appointed department heads are important to avoid the 

ambivalence that will result from an elected head of department reporting to the rector but 

at the same time obtaining authority from the department board. However, also in the 

current system, the department boards only make recommendations – all decisions about 

resources, recruiting, and teaching are made by the board/the rectorate or NHH-wide 

committees. Moreover, even in a system in which department councils replace department 

boards, the department heads should pass on the faculty’s opinions and perspectives to the 

top management. Hence, such ambivalence is – and should be – present also in a model of 

appointed department heads. 

 

• Finally, it is argued that clear authority from above can be useful to a head of department 

when making decisions or priorities. Again, this can be solved also in a system with elected 

department heads, through clear mandates and reporting lines between the department 

heads and the rector.  

FIN agrees with the Rector’s office that department heads should be committed, have academic 

legitimacy, combine solid professional competence with good management skills, have 

administrative competence, etc. Hence, it is important that the the departments’ nomination 

committees focus on these dimensions. The nomination committee should also have a close dialogue 

with the top management during the nomination process, to take into account their perspectives on 

the process and views on the suitability of potential candidates for the role. 
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Til Rektor 

Fra Institutt for foretaksøkonomi              10.1.2020 

 

Ny ledelsesmodell på instituttnivå 

Institutt for foretaksøkonomi viser til mottatt notat om valg av ledelsesmodell på instituttnivå. 
Notatet har vært sendt ut til alle medarbeidere på instituttet, og svært mange har engasjert seg i 
saken. Tilbakemeldingene går entydig i retning av at instituttet ønsker å fortsette med valgt 
instituttledelse. En rekke argumenter taler i favør av at reformer gjøres innenfor en slik modell. 

1) Instituttledere er svært operative ledere og har et stort antall medarbeidere i «særlig uavhengige 
stillinger». Effektiv ledelse krever derfor detaljert kunnskap om den enkeltes kompetanse og god 
evne til å lede uten å skape konflikter. Vi tror ledere som har et tydelig tillitsvotum og kjenner sine 
medarbeidere godt, har best forutsetninger for å lykkes i miljøer der de ansatte har høy kompetanse 
og høy bevissthet om egen kompetanse. Omfattende konflikter er dessverre alminnelige i sektoren, 
og de er ekstremt kostbare. Valgmekanismen er en effektiv utvelgelsesmodell fordi konfliktskapende 
ledere typisk ikke blir valgt og fordi de ansatte på instituttene har inngående kjennskap til 
kandidatenes egnethet. 

2) Det er tradisjonelt få kandidater til instituttledervervene og det er bare unntaksvis aktuelt med 
ekstern rekruttering. På instituttnivå er det i dag en dyp erkjennelse av at de som tar på seg 
ledervervene gjør det på vegne av fellesskapet. Medarbeiderne føler derfor ansvar for å følge opp 
beslutninger – også upopulære – når de er fattet av valgte ledere og kollegialt valgte instituttstyrer. 
Dette gjør modellen effektiv, og den underbygger en kultur hvor de ansatte føler eierskap til 
organisasjonen. Denne fellesskapskulturen kan gå tapt om det gjøres endringer ovenfra som er svakt 
forankret og begrunnet. 

3) Det er også viktig å se utvelgelse av instituttledere i sammenheng med andre, sentrale verv som 
nestleder, undervisningsansvarlig og forskningsansvarlig. Dagens valgordning fordeler de tyngste 
vervene i en koordinert prosess. Det kan bli vanskeligere og dyrere å fordele disse vervene i en 
sekvensiell utvelgelsesprosess fordi dette vil gi aktuelle kandidater større mulighet for å si nei, og 
også større mulighet for å forhandle om særskilt gunstige betingelser. 

4) Notatet fremhever at «tydelig myndighet ovenfra kan være nyttig for en instituttleder når 
avgjørelser skal tas eller prioriteringer må gjøres». Vi tror myndighet ovenfra er et tveegget sverd og 
at instituttledere med et avklart tillitsvotum nedenfra kan være et aktivum for et ansatt rektorat som 
trenger støtte til å gjennomføre nødvendige, men kontroversielle avgjørelser. I inneværende 
valgperiode er nesten alle kollegiale organ på NHH gjort om til høringsfora med liten reell innflytelse. 
Rektoratet blir derfor i større grad enn før gjort personlig ansvarlige for vanskelige beslutninger. 
Effekten av dette vil akkumuleres over tid og kan svekke rektoratets beslutningskraft. Dette vil også 
ramme instituttledere som er utpekt av rektoratet, selv når samme personer ville fått tillit i et valg. 

5) Styret må videre vurdere hvor mye utvelgelsesmyndighet det er hensiktsmessig å samle på én 
hånd. Det er bare universiteter og høyskoler som får bruke åremålsstillinger på andre og tredje 
ledelsesnivå. Siden NHH bare har to ledelsesnivåer, innebærer ansatte instituttledere at Styret 
bemyndiger rektor til å bytte ut hele institusjonens faglige ledelse i det vedkommende tiltrer sitt 
åremål. Dette vil være en risikabel ledelsesmodell som stiller store krav både til styret og rektor, ikke 
minst i en situasjon der rektor kan komme inn uten forutgående kjennskap til organisasjonen. Et 
annet spørsmål er om rektor bør bruke mer av sin arbeidskapasitet rett etter tiltredelse på 
ansettelsesprosesser. Det er en betydelig ekstrabelastning om rektor skal ansette seks instituttledere 
i tillegg til å finne prorektorer. Toppledelsen fremstår allerede i dag som overbelastet fordi mye 
beslutningsmyndighet er flyttet til rektoratet. 
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6) Instituttet er enig i at den formelle mandatstrukturen i dag er uklar. I praksis har alle 
instituttledere klart for seg at de rapporterer til rektoratet, og det er bare tradisjon og rektoratets 
begrensete kapasitet som hindrer at rektoratet er tettere på instituttenes beslutninger. Det vil likevel 
være hensiktsmessig å tydeliggjøre myndighetslinjene. Universitetet i Bergen har utarbeidet et 
myndighetskart som viser hvordan alle beslutninger fattet av andre enn universitetsstyret, er fattet 
med myndighet delegert fra styret. Myndighetskartet slår fast at delegasjon av myndighet ikke 
innebærer at det delegerende organet gir fra seg retten til å utøve den delegerte myndigheten. Det 
delegerende organet kan fortsatt behandle saker innenfor det saksområdet delegasjonen omfatter, 
instruere om hvordan saker skal avgjøres og omgjøre vedtak fattet av underordnede organ. Ved å 
utarbeide tilsvarende tydelige prinsipper for myndighetsutøvelse på NHH er det fullt mulig å styrke 
rektoratets innflytelse over instituttene innenfor de strukturelle rammene som gjelder i dag. Styret 
kan også gi rektor større innflytelse i valgprosessen enn dagens valgreglement. Eksempelvis vil det 
være hensiktsmessig at rektoratet er representert i valgkomitéene. Rektors representant vil både ha 
direkte innflytelse og kunne markere hvilken kandidat som har rektors tillit. Det er også mulig å gjøre 
eksterne kandidater valgbare, og det er i siste instans mulig å utstyre rektor med myndighet til å 
utskrive nyvalg om det skulle oppstå en tillitskrise mellom rektor og en instituttleder. 

Konklusjon med hensyn til modell 

Modellen med ansatt rektor har bare virket i tre år. De nye arbeidsformene har ikke satt seg i 
organisasjonen, og det er ikke evaluert om modellen har hatt de ønskede effektene. I lys av 
momentene ovenfor mener Institutt for foretaksøkonomi at det vil være uheldig om styret avvikler 
valgordningen på instituttnivå. En slik strukturreform vil ikke bare berøre utvelgelsen av 
instituttledere, men også fjerne instituttstyrene og kreve at instituttene endrer en lang rekke 
innarbeidede beslutningsprosedyrer. Denne omleggingen vil ta fokus vekk fra annet utviklingsarbeid i 
neste periode, og effekten på lengre sikt vil være usikker. Instituttet anbefaler derfor at 
valgordningen beholdets, men at det gjøres endringer i valgreglement, mandatstruktur og 
myndighetsdelegasjon.  
 

Synspunkter modell med ansatte instituttledere 

Hel til slutt vil vi kort fremme to synspunkter på notatets kapittel fem om implementering av en 
eventuell ordning med ansatte instituttledere siden høringsbrevet ber spesielt om det. 

 En eventuell ansettelsesprosess bør som hovedregel skje gjennom intern utlysning, og 
unntaksvis kunne skje gjennom ekstern utlysning. Begrunnelsen for å bruke utlysning framfor 
kallelse er at utlysningsprosesser er mer transparente og derfor gir en ansatt instituttleder 
mer legitimitet. En kallelsesprosess er til hinder for at fagmiljøene fritt kan oppfordre 
kandidater med bred støtte om å søke og vil lettere etterlate det inntrykk at rektor plukker 
sine favoritter uten at andre kompetente kandidater har mulighet for å konkurrere om 
stillingen. 

 Instituttet mener at en valgt, utvidet ledergruppe er bedre egnet til å sikre medbestemmelse 
enn et valgt instituttråd. En valgt, utvidet ledergruppe vil representere reell 
medbestemmelse og ansvarliggjøring av sentrale medarbeidere. En valgt ledergruppe vil 
også lettere kunne overta oppgavene til dagens instituttstyrer, og en slik valgordning vil 
kunne ivareta noe av den koordinerende rollen som dagens valg har når det gjelder fordeling 
av verv. Erfaringene med overgangen til rådgivende organ under rektoratet kan tilsi at det å 
erstatte dagens instituttstyrer med instituttråd uten beslutningsmyndighet, kan virke 
fremmedgjørende og gi mindre motiverte og engasjerte deltakere. 
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Til Rektor 
 
Fra Institutt for samfunnsøkonomi      10.01.2020 
 
 
 
Høring – Ledelsesmodell på instituttnivå 
 
Vi vil her gi tilbakemelding på notatet om mulig endring av ledelsesmodell på instituttnivå. Instituttet 
har hatt allmøter hvor dette har blitt diskutert. I tillegg har instituttstyret diskutert saken og notatet 
som beskriver alternativer og konsekvenser har vært på høring til alle ved instituttet. Det er naturlig 
nok litt ulike oppfatninger blant ansatte ved instituttet, men i hovedsak er det sammenfallende 
synspunkt.  
 

1. Rolleavklaring og myndighet: Det er behov for en klarere beskrivelse av myndighet og roller 
til instituttleder, nestleder, undervisningsansvarlig, administrasjonssjef og instituttstyret 
(eventuelt instituttråd).  Dette behovet for klarere beskrivelse av delegert myndighet og 
ansvarsområde, herunder en ytterligere avklaring av hvilke saker som kan vedtas på 
instituttet og hvilke saker som skal behandles i et overordnet organ, er uavhengig av om 
instituttleder er valgt eller ansatt.  
 
Dette behovet er beskrevet i notatet og vi støtter at dette blir gjennomført. Det er i denne 
sammenheng viktig å ta hensyn til at instituttene varierer i størrelse og det må gis rom for 
noen hensiktsmessige lokale tilpasninger. UiB har formalisert mandat og delegert myndighet 
i større grad enn NHH og det kan være nyttig å se om vi kan bruke noe av deres opplegg. Når 
det gjelder delegering m.v. til administrasjonen, bør denne inneholde en standardisert del 
satt av skolen som er lik for alle instituttene – i tillegg til en mer individuelt tilpasset del.  
 

2. Rapportering til rektor: Selv om instituttleder formelt rapporterer til instituttstyret har det 
vært vanlig praksis å legge frem viktige saker for rektoratet. Som eksempel vil vitenskapelig 
ansettelsessaker legges frem for TU som ledes av prorektor for HR.  Rektor bestemmer 
ressurstilgangen for instituttene og instituttene må rapportere og vise at ressursene brukes 
på en måte som er i tråd med strategien til NHH. De facto har rektoratet mulighet til å utøve 
avgjørende innflytelse og kontroll for å sikre at instituttene følger opp overordnet strategi for 
NHH.  

 
Denne rapporteringslinjen bør tydeliggjøres og formaliseres slik at det kontroll og 
styringsmulighetene til rektoratet kommer klarere frem. Dette vil berøre rollen til 
instituttstyret. Mer om dette i neste punkt.  
 
Instituttstyret: I praksis er instituttstyret viktig for å sikre at viktig beslutninger på 
instituttnivå (overordnet strategi og handlingsplan, undervisningsplaner, 
rekrutteringsstrategi, driftsbudsjett) er forankret i vitenskapelig og administrativ stab. 
Representantene i styret kommer med innspill som gjør at planer og vedtak blir bedre. Viktig 
endringer i undervisningsprogram eller vedtak i ansettelsessaker blir alltid vedtatt i sentrale 
organ hvor rektoratet deltar. Vi tror derfor at det i praksis ikke vil ha stor betydning om styret 
blir omdannet til et rådgivende organ med et klart mandat for hvilke saker som skal 
behandles. Det kan etableres rutiner hvor instituttstyret/rådet skal uttale seg før saken 
vedtas i et annet organ eller av rektor.  
 
 



3/20 Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om innkomne høringsuttalelser - 19/01739-10 Ledelsesmodell på instituttnivå – Presentasjon av mottatte høringsinnspill : Vedlegg 6 - Institutt for samfunnsøkonomi (SAM)

3. Instituttleder: Det er på instituttet en klart uttalt skepsis til å endre fra valgt instituttleder til 
ansatt leder blant de vitenskapelig ansatte. Denne oppfatningen begrunnes med behov for 
faglig legitimitet og bred støtte på instituttet. Mange beslutninger krever faglig innsikt på et 
nivå som en frykter at eksterne kandidater/profesjonell leder ikke innehar. 
 
Det betyr ikke at rektoratet ikke kan spille en større rolle i valgprosessen. En mulighet er at 
rektor (eller representant for rektor) kan delta i valgkomiteen som fremmer kandidater. 
Dette vil bedre sikre at den valgte kandidaten både har støtte fra rektor og fra 
vitenskapelig/administrativ stab og dette kan gjøre instituttleder til en mer effektiv leder og 
balansere ønske om styringslinjer og legitimitet og støtte på instituttnivå.  
 
Ved Handelshøyskolen i Stockholm er det rektor som utnevner instituttleder etter forslag fra 
instituttet. Dette er en ordning som kan balansere hensyn for effektive styringslinjer og 
støtte fra vitenskapelig stab (legitimitet).    
 
Instituttets administrative stab er mer positive til en modell med ansatt ledelse, under 
forutsetning av at både vitenskapelig stab og administrasjonen er aktivt inkludert i 
rekrutteringen gjennom et innstillingsutvalg. 
 

4. Dersom en likevel skal endre til ansatt instituttleder vil følgende være spesielt viktig for å 
sikre at endringen får legitimitet og blir velfungerende   
 

a. Det etableres et innstillingsutvalg for hvert enkelt institutt som inkluderer ansatte 
ved instituttet og rektor (eller representant for rektor). Instituttråd/instituttstyret 
bør utpeke deltakere fra instituttet i utvalget. Dette sikrer lokal forankring/legitimitet 
og at en ny instituttleder har egenskaper som er tilpasset instituttets utfordringer og 
muligheter.  
 

b. Instituttråd/instituttstyret bør få mulighet til å uttale seg før ansettelsen. Dette er et 
valgt organ og deres deltakelse i prosessen vil bedre sikre lokal støtte for en ansatt 
leder.  
 

c. Ny instituttleder bør ha førstekompetanse i relevant fagområde for instituttet.  
 

d. Det bør fortsatt være mulig å forske/undervise parallelt med å være instituttleder, 
slik at den som er ansatt kan inngå i den vitenskapelige staben etter åremålet. Dette 
krever at instituttenes administrasjon opprettholdes på linje med dagens situasjon, 
noe som også er forutsatt i høringsdokumentet. 

 
e. Det kan tenkes at det finnes velegnede og aktuelle kandidater utenfor instituttet, 

men vi tror dette vil være svært få tilfeller. De instituttene vi kjenner til har utpekt ny 
leder fra eksisterende vitenskapelig stab til instituttleder.  

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Eirik Gaard Kristiansen  
Instituttleder  
Institutt for samfunnsøkonomi  
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Ledelsesmodell på instituttnivå - høringssvar fra HR  

 

HR avdelingen har diskutert spørsmålet om ledelsesmodell på instituttnivå, og vi gir med 

dette vårt høringssvar. 

Først vil vi takke for et godt og gjennomarbeidet høringsnotat, der vi blant annet fikk nyttig 

informasjon om hvordan dette spørsmålet er løst andre steder i akademia. 

Spørsmålet om valgt ledelsesmodell på instituttene reiser flere aspekter som er aktuelle i et 

HR-perspektiv. Etter en samlet vurdering mener HR avdelingen at det beste for NHH er at 

instituttlederne ansettes i 100 % stilling. Hovedbegrunnelsen for dette er at vi mener at 

ansatte instituttledere i full stilling totalt sett sikrer større gjennomføringsevne ift NHHs 

ambisiøse mål. 

1. Ansatt eller valgt instituttleder 

Dagens ledere skal ivareta en rekke hensyn og oppgaver. I tillegg til faglig ledelse, er det også 

betydelige krav til generell lederkompetanse. I denne sammenheng viser vi til at 

instituttledere også har ansvar knyttet til 

 Rekruttering 

 Kompetanseutvikling 

 Personaloppfølging 

 Lønnsforhandlinger 

 HMS og beredskap 

 Organisasjonsutvikling 

 Omstilling 

 Oppfølging av diverse administrative rutiner, for eksempel rapportering 

Ved valg av leder er disse lederkompetansene ikke tydeliggjort, og det er heller ikke vanlig at 

vitenskapelig ansatte har denne lederkompetansen. Dette mener vi taler mot ordningen 

med valgte ledere. 

Gjennomføringen av NHHs strategi krever ledere som har kompetanse, interesse og 

egnethet for disse lederoppgavene.  

HR avdelingen mener at krav til lederkompetanse må fremgå tydelig i forbindelse med 

rekruttering av nye instituttledere, og det forutsettes at forventningene til lederoppgavene 

inngår som en viktig del av stillingsbeskrivelsen til instituttlederne. Samlet sett vil klargjøring 

av lederkompetansekravet til instituttlederne føre til en profesjonalisering av lederrollen på 

instituttene.  

Det er forståelig at valgte instituttledere først og fremst kjenner seg forpliktet overfor 

instituttet. For at NHHs strategi på institusjonsnivå skal operasjonaliseres er det viktig at 

forventinger fra styret og rektor blir håndtert enhetlig uavhengig av institutt-tilhørighet. 

Ansatte instituttledere vil svare overfor rektor ift en eksplisitt myndighetsdelegasjon gitt av 
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rektor1. Tydeligere rapporteringslinjer vil blant annet føre til større forutsigbarhet ift 

oppfølging av prosesser, samt til en bedre integrasjon med resten av 

sentraladministrasjonen.  

2. Stillingens omfang 

Gjennom mange år har vi fra HRs side erfart at det har vært utfordrende for flere 

instituttledere å rekke over alle oppgavene som ligger i lederrollen i en 60 % stilling. Dette 

ser vi på som forståelig, da de fleste instituttene er på størrelse med middels store bedrifter.  

Oppgavene som ligger til instituttlederen er så omfattende, at vi mener at lederne må være 

ansatt i en 100 % stilling for å kunne ivareta lederoppgavene på en god måte. 

3. Forholdet til medbestemmelse 

Dersom NHH går over til ansatte instituttledere, må dagens valgte instituttstyrer erstattes. I 

høringen er det nevnt at det for eksempel kan være aktuelt med et instituttråd. Dette reiser 

spørsmål om hvordan de ansattes medbestemmelse skal ivaretas. 

HR avdelingen vil peke på at retten til medbestemmelse for alle ansatte er både lov- og 

avtalefestet2. Innenfor nærmere angitte tema skal ansatte tas med på råd. Dette skal gjøres 

både i møte med den enkelte medarbeider og i forhold til hele arbeidsfellesskapet. I noen 

tilfeller ivaretas medbestemmelsen gjennom representasjon av fagforeninger eller 

vernetjeneste i beslutningsorganene. På NHH er det også en god tradisjon for å sende saker 

av stor betydning og interesse på høring før beslutninger tas.  

I tillegg vil gode ledere også sørge for å ta sine medarbeidere med på råd, slik at beslutninger 

er godt forankret.  

HR avdelingen mener derfor samlet sett at medbestemmelsen både skal og kan ivaretas like 

godt uavhengig av om man har ansatt eller valgt instituttleder.  

4. Ekstern rekruttering 

HR avdelingen vil peke på at dersom NHH velger å lyse ut stillingen(e) som instituttleder, må 

den lyses ut eksternt, jf. statsansatteloven § 4, 1. ledd. Det er ikke lenger anledning til 

interne utlysninger.  

 

 

10.01.20 

Elise Kongsvik 
HR sjef 

                                                           
1 Jf. høringsnotatet pkt 5, i)  
2 Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen i Staten 
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Til 
Johanne Vaagland/Rektors stab 
 

 
Studieadministrativ avdeling 

 

  

Vår referanse: Vår dato: 

19/01739-6  09.01.2020 

 
   

Ledelsesmodell på instituttnivå - høringssvar fra STA 

Studieadministrativ avdeling setter pris på muligheten til å komme med høringssvar i forbindelse med 
valget av ledelsesmodell på instituttnivå, og takker for et godt og tydelig høringsnotat.   
   
Høringen har vært diskutert i avdelingens ledergruppe.   
   
Studieadministrativ avdeling støtter en overgang til ny modell med ansatte instituttledere. Vi mener 
en forsterket mulighet for styring og ledelse er avgjørende for at NHH skal kunne nå sine ambisiøse 
strategiske mål. Dagens modell, hvor instituttlederne står ansvarlig ovenfor instituttstyrene uten en 
direkte myndighetsdelegasjon fra rektoratet, skaper en mekanikk hvor hvert enkelt institutts 
interesser settes foran høyskolens interesser. Dette har vi sett eksempler på ved NHH både under ny 
og gammel ledelsesmodell på rektornivå, og spørsmålet har også tidligere vært oppe til diskusjon på 
styrenivå. Vi støtter notatets vurderinger av det krysspresset instituttlederne kommer i når de både 
får sine myndigheter delegert fra rektoratet, og samtidig er «konstitusjonelt» ansvarlig ovenfor 
instituttstyret. Dette krysspresset vil bli betydelig redusert i en modell med tilsatt instituttleder.  
   
Høyskolen har videre tatt strategiske valg om å arbeide for internasjonale akkrediteringer som AACSB 
og AMBA med mål om å oppnå Triple Crown-akkreditering. Dette fordrer også at høyskolen trekker 
mer i samme retning, og at høyskolens helhetlige interesser vektlegges sterkere fremover. Det 
samme gjelder muligheten til å gjennomføre de råd som har blitt gitt høyskolen gjennom 
International Advisory Board.    
   
Når det gjelder faglig legitimitet mener vi dette kan ivaretas like godt eller bedre gjennom en 
ansettelsesprosess enn ved valg. Sammensetningen av innstillingsorganet blir viktig i denne 
sammenheng. Når det gjelder demokrati og medbestemmelse utover selve ansettelsen mener vi 
dette er godt diskutert i notatet og vi støtter de vurderinger som gjøres.   
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Det bes spesielt om innspill på premissene og alternative tilnærminger i  
kapittel 5. Implementering. Disse omtales enkeltvis nedenfor.   
   

i. Mandat/myndighetsdelegasjon  
Studieadministrativ avdeling støtter dette premisset fullt ut, uansett hva som blir valgt 
som ledelsesmodell på instituttene.   
 

ii. Kvalifikasjoner  
Vi anser det som svært viktig at lederegenskaper kombineres med faglig og administrativ 
kompetanse, og anser førstekompetanse som et naturlig kvalifikasjonskrav for 
instituttlederstillinger. Gitt at det er snakk om en deltidsstilling vil det også være naturlig å 
kreve kompetanse innenfor eller tett opptil instituttets fagområde.  
 

iii. Stillingsbrøk og åremål  
Studieadministrativ avdeling gir sin støtte til vurderingene i premisset.   
 

iv. Omfang og sammensetning av T/A-stab  
Det er naturlig at denne ikke påvirkes som følge av en overgang fra valgt til ansatt 
instituttleder.   
 

v. Instituttråd  
Studieadministrativ avdeling anser dette som et viktig grep for å beholde flest mulig av de 
gode sidene ved det kollegie-styrte institutt. Det er viktig at både faglige og administrative 
ansatte og studentrepresentanter inngår i rådet.   
 

vi. Ansettelsesmyndighet  
Studieadministrativ avdeling gir sin støtte til premissene i punktet.   
 

vii. Ved ekstern ansettelse  
Studieadministrativ avdeling gir sin støtte til at det bør åpnes for å tilby eksterne 
kandidater en retrettstilling ved instituttet. Vi støtter vurderingene rundt dette under 
«alternative tilnærminger» hvor det åpnes for at dette betyr at faglig profil må hensyntas i 
ansettelsen. All den tid instituttlederrollen er dimensjonert til 60 % av stillingen, synes 
imidlertid dette å være nødvendig uansett.   

   
Studieadministrativ avdeling stiller seg bak de vurderingene som gjøres i «Alternative tilnærminger», 
men vil advare mot å bruke kallelse som ansettelsesmetode for instituttledere. Ved ny modell vil 
instituttledere være primært i en lederstilling i åremålets periode, og det er et viktig prinsipp ved 
ansettelse i lederstillinger i staten at disse skal være konkurranseutsatte og gjenstand for en åpen og 
transparent prosess.   
   
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Linda Nøstbakken 

Prorektor utdanning Kjetil Sudmann Larssen 

 Seksjonsleder 
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Til Rektor 

Fra Forskerforbundet v/NHH       13.1.2020 

 

Ny ledelsesmodell på instituttnivå 

Forskerforbundet v/NHH takker for muligheten til å kommentere høringsbrevet relatert til valgt eller 

ansatt instituttleder. Forskerforbundet v/NHH har sendt høringsdokumentet ut til alle våre 

medlemmer, og har fått svar fra medlemmer fra et bredt spekter av institutt. Tilbakemeldingene går 

alle ut på at valgt instituttleder er best for NHH.  

Høringsbrevet fokuserer på viktigheten av å ha en klar rapporteringslinje fra rektoratet til 

instituttlederne og at en får dette best til ved hjelp av ansatte instituttledere. Forskerforbundet 

mener imidlertid at det er fullt mulig å utarbeide retningslinjer som styrker rektoratets innflytelse 

over instituttene også innenfor de strukturelle rammene som gjelder i dag. I praksis har alle 

instituttledere klart for seg at de rapporterer til rektoratet. Men vi ser at det kan være 

hensiktsmessig å tydeliggjøre myndighetslinjene. Høringsdokumentet erkjenner også at en kan 

introdusere en eksplisitt og tydelig rapporteringslinje mellom rektoratet og instituttleder uavhengig 

av om en instituttleder er valgt eller ansatt (med henvising til Universitetet i Bergen). 

Forskerforbundet mener altså at en bør jobbe for å få på plass gode rutiner og retningslinjer som 

sørger for en bedre myndighetsdelegasjon/rapporteringslinje fra rektoratet til instituttlederne 

fremfor å løse «problemet» ved å gå over til ansatte instituttledere.   

Valgte instituttledere på en institusjon med mange medarbeidere i «særlig uavhengig stilling» vil 

lettere kunne lede/styre både basert på tillitt fra og kunnskapen om sine medarbeidere/ansatte. Om 

en går over til ansatte instituttledere kan en få en ny konfliktsone mellom instituttlederne og de 

ansatte.   

Hvordan en skal implementere en eventuell ny ordning med ansatte instituttledere har ikke 

Forskerforbundet tatt noen stilling til enda. Dette mener vi at det bør fokuseres mer på hvis styret 

velger å gå for ansatte instituttledere. Da bør en også ha innhentet informasjon om hvordan ansatte 

instituttledere fungerer på sammenlignbare institusjoner, dette er noe vi savner i 

høringsdokumentet.  

Forskerforbundet skulle gjerne sett at høringsdokumentet hadde hatt et bredere fokus på hvordan vi 

kunne oppnå tilfredsstillende rutiner og retningslinjer som sørger for en god 

myndighetsdelegasjon/rapporteringslinje fra rektoratet til instituttlederne. 
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Økonomiavdelingen behandlet saken på avdelingsmøte 11.12.19 og ble enige om følgende uttalelse. 

Økonomiavdelingen mener at NHH bør gå over til ny ledelsesmodell med ansatte instituttledere, men 

ønsker samtidig å presisere at det er viktig at prinsippet om fri og uavhengig forskning blir ivaretatt 

også i ny ledelsesmodell.  

Økonomiavdelingen har ingen innvendinger eller merknader til premisser eller alternative 

tilnærminger som er presentert i punkt 5. 

 

HØRINGSUTTALELSE – LEDELSESMODELL PÅ 
INSTITUTTNIVÅ  

Til: Øystein Thøgersen, Rektor 

Fra: Økonomiavdelingen 

Dato: 18.12.2019 
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ÅRSRAPPORT FOR NHH 2019-2020 - FORMAT FOR STYRETS 
BERETNING 

  

Saksbehandler Anita Jensen 

Arkivreferanse 19/02567-4 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 30.01.2020 4/20 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til det skisserte formatet for Styrets beretning, som inngår som del av 

Årsrapport for NHH 2019-2020. 

 

Bakgrunn: 

Styrets beretning inngår som del av årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. I henhold til 

«Rapporteringskrav for Årsrapport (2019-2020)», gjelder følgende føringer for Styrets beretning:   

 
I. Styrets beretning  
 

Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde  

• styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse 

for 2019  

• kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig 

innvirkning på oppnådde resultater  

• overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2020  
 

Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider. 

 
 

Vedlagt følger fjorårets Styrets beretning. Det legges opp til å benytte samme format på årets 

beretning, med følgende disposisjon:  

• Innledning 

• Utdanning 

o Med underpunkter om inntakskvalitet, studiekvalitet, gjennomstrømning, 

kandidatkvalitet, teknologiforståelse, internasjonalisering og studentmiljø 

• Forskning   

o Med underpunkt om ph.d.-utdanning 

• Samspill med nærings- og samfunnsliv 

o Med underpunkt om alumniarbeid 

• NHH Executive 

• Rehabiliteringsprosjekt og økonomi 

• Prioriteringer 2020 og videre fremover  

 

 
 

Vedlegg:  

- Årsrapport for NHH 2018-2019 – Styrets beretning 
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Kap. I. Styrets beretning  
 
 

Året 2018 har vært preget av høy aktivitet og arbeid med NHH sin nye strategi for 2018-2021. 
Strategien ble ferdigstilt i vårsemesteret og er blitt supplert med institutt- og avdelingsspesifikke 
handlingsplaner så vel som en overordnet plan for oppfølging av de spesifiserte satsingsområdene: 

 Faglig fornyelse og relevans 

 Fremragende læringsmiljø og pedagogikk 

 Forskning på toppnivå 

 Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid 

 Systematisk digitalisering   
 
Utdanning  

Inntakskvalitet  
Opptakskravene til bachelorstudiet var på omtrent samme høye nivå som tidligere, med en svak 
oppgang fra 2017. Søkertallene gikk også opp fra 2017 med ca. 2 %. Søkningen til masterstudiene i 
økonomi og administrasjon (MØA) økte fra 2017, mens det var en nedgang i søkningen til master i 
regnskap og revisjon (MRR). NHH har et mål om å ha minst 40 % kvinner i alle fulltidsstudier. 
Kvinneandelen for bachelorstudiet falt i 2018 til drøye 34 %, mens kvinneandelen for MØA var på  
43 %. Kvinneandelen i bachelorstudiet er ikke tilfredsstillende, og ytterligere tiltak for å øke andelen er 
igangsatt. Disse inkluderer revidering av rekrutteringsstrategien, opprettelse av et internt rekrutterings-
nettverk og større vekt på bredden i økonomifaget med særlig fokus på bærekraft og mangfold. 

Studiekvalitet  
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) gjennomførte tilsyn med NHHs systematiske 
kvalitetsarbeid med det som resultat at høyskolen fikk bestått på alle punkter. Høyskolen var én av to 
institusjoner som ikke fikk noen opprettingskrav. NHH fikk spesielt skryt for at det eksisterte en solid 
kvalitetskultur ved institusjonen, at kvalitetsarbeidet var solid forankret i styre og ledelse på alle 
nivåer, og at det var god medbestemmelse og medvirkning blant både ansatte og studenter.  

Tilbakemeldingene fra kursevalueringene er gode. Det samme gjelder Studiebarometerets indikasjoner 
på opplevd studiekvalitet. NHH-studentene arbeider fremdeles godt - om lag 40 timer per uke. NHH 
har utarbeidet ny pedagogisk handlingsplan som ventes vedtatt i første del av 2019. Prosjektet for 
digitalisering av eksamen har hatt god framdrift i 2018, og ved utgangen av året var 81,4 % av alle 
skriftlige eksamener på bachelor og master digitale. 

Gjennomstrømning  
Mål for gjennomstrømning er at 60 % av bachelorstudentene skal fullføre på normert tid også i 2018. 
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) rapporterer at 58,2 % av bachelorstudentene ble 
ferdig på normert tid i 2018. Gjennomstrømningen har økt siden 2012 da bare 38 % fullførte innen tre 
år til et nivå som har stabilisert seg nærmere 60 %. Dette er en gledelig utvikling. På MØA og MRR 
samlet gjennomførte 79,4 % av studentene på normert tid.  

Kandidatkvalitet  
Etterspørselen etter NHHs kandidater er svært god. NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2018 viser at 
92,1 % av kandidatene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon har fått arbeid innen 6 måneder 
etter avsluttet studium. Tilsvarende tall for 2017 var 88,1 %. Det har vært en positiv utvikling i lønns-
nivået, og grunnlønnen for de nyutdannede kandidatene er kr 485 000 i 2018, mot kr 463 000 i 2017.   
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Teknologiforståelse  
NHHs kandidater skal ha god teknologiforståelse og innsikt i hvordan teknologi påvirker markeder, 
organisasjoner og forretningsmuligheter. NHH har innført en rekke nye kurs for å styrke kompetansen 
på dette området og samtidig fornyes det eksisterende kurstilbudet, inkludert tradisjonelle 
økonomikurs, for å speile dagens digitale hverdag. Dette arbeidet vil fortsatt ha høy prioritet.  

Internasjonalisering  
I 2018 hadde NHH 536 utreisende og 456 innkommende utvekslingsstudenter. Både ut-mobiliteten og 
inn-mobiliteten har økt, og var rekordhøy. Ut-mobiliteten er fremdeles høyest på nasjonalt nivå i 
sektoren. Det arbeides med å etablere gode strukturer for godt integrerte praksisopphold i utlandet som 
en del av studieløpet.  

NHH ønsket 117 internasjonale gradsstudenter velkommen høsten 2018, 27 flere enn i 2017. Etter jevn 
stigning over flere år, ble dermed målet på 100 internasjonale gradsstudenter nådd. 

NHH er som eneste handelshøyskole i Norge medlem av CEMS - the Global Alliance in Management 
Education. CEMS er en allianse mellom ledende akademiske institusjoner, multinasjonale selskap og 
frivillige organisasjoner. 

Studentmiljø  
Et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø er en sentral strategisk prioritering, noe som også 
gjenspeiles i NHHs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet (KD). Som det fremkommer i 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble gjennomført i 2018, har NHH et særdeles aktivt 
studentmiljø som engasjerer en meget høy andel av studentene. En rekke aktiviteter og utvalg i NHH sin 
studentforening, NHHS, dekker mange interesser, fra det faglige og det bredt samfunnsorienterte til det 
sosiale. En omfattende mediedebatt om NHH-miljøet i vårsemesteret 2018 illustrerte likevel at ikke alle 
opplevde å finne sin plass i miljøet. Dette intensiverte arbeidet med student- og studiemiljøet ytterligere. 
NHH har iverksatt tiltak som spenner fra umiddelbare, konkrete forhold slik som opplegget for 
velkomstuken for nye studenter, til langsiktig, holdningsskapende arbeid. I samarbeid med studentene er 
det utformet kjøreregler for miljø og adferd på NHH («NHH-kulturen»). Etablerte varslingsrutiner for 
trakassering har gjennomgått kontinuerlig forbedring, samtidig som man har rettet betydelig 
oppmerksomhet mot å gjøre varslingskanalene godt kjent.  

 

Forskning  

Resultatene fra den nasjonale evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) forelå 
sommeren 2018 og viser at NHH hevder seg godt. NHH deltok i panelene for økonomisk-
administrative fag og samfunnsøkonomi. Tilbakemeldingen var svært bra og NHH fikk beste 
vurdering, excellent, i begge panelene.   

Videre deltok NHH med 11 forskergrupper, hvorav fem fikk karakteren excellent og seks very good, 
noe som betyr at 23 % av landets eksellente forskergrupper var ved NHH. 

Foreløpige tall for 2018 tyder på en nedgang i antall publikasjonspoeng, til ca. nivået for 2015. Andel 
publikasjonspoeng på nivå 2 har imidlertid økt noe og ligger an til å bli nær 59 %. Antall 
publikasjoner på Association of Business Schools (ABS)-listen, nivå 3, 4 og 4* har økt noe.  
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Flere større forskningsprosjekter ble startet opp i 2018, bl.a. fire EU-prosjekter (en Advanced Grant fra 
European Research Council (ERC), en Starting Grant fra ERC, og to European Research Area (ERA)-
NET-prosjekter), samt et Toppforsk-prosjekt og et prosjekt innen programmet Unge forskertalenter. I 
tillegg har søknadsaktiviteten i 2018 vært økende, men tilslagene er foreløpig mindre enn ønskelig. 

Ph.d. – utdanning  
Antall disputaser i 2018 var 19, i tråd med NHHs målsetting. 76 % av uteksaminerte kandidater har 
gjennomført doktorgradsprogrammet på under seks år. 

  

Samspill med nærings- og samfunnsliv  

NHH har et omfattende samarbeid med næringsliv og forvaltning, og samarbeidspartnerne spenner fra 
små start-ups til store selskaper og offentlige institusjoner. Samarbeidsformene varierer fra avtaler om 
gjesteforelesninger og deltagelse på spesifikke arrangementer til flerårige, bredt anlagte kontrakter. 
NHH har tre gaveprofessorater der giverne er NorgesGruppen, Equinor og Bergens Rederiforening. 
NHH og Equinor fornyet i desember 2018 akademia-avtalen for fem nye år. NHH utvikler nye 
modeller for formaliserte partnerskapsprogram. NHH er engasjert i en rekke ulike klyngesamarbeid. 
NHH var blant annet med å etablere Finance Innovation som i 2018 fikk status som NCE (Norwegian 
Centres of Expertise)-klynge. Andre klyngesamarbeid inkluderer Seafood Innovation Cluster, Science 
City Bergen og Bergen Teknologioverføring. En ytterligere samarbeidsarena er knyttet til å skape 
møteplasser i form av en rekke konferanser og lignende arrangementer. 

Alumniarbeid 
NHH startet i 2017 et strategisk arbeid for å revitalisere høyskolens alumniarbeid, og i 2018 har dette 
gitt betydelige resultater. Alumnikonferansen Opptur ble arrangert i Oslo for andre gang med 600 
påmeldte, og det ble også arrangert alumnitreff i København, Paris, London, Oslo og Bergen. Et nytt 
tiltak var Mentor for en dag hvor etablerte alumni var mentorer for nye studenter i velkomstuken. 
NHH har etablert ett alumniråd i Bergen og ett alumniråd i Oslo (med internasjonal representasjon).  

 

NHH Executive  

NHH Executive (NHHE) har god rekruttering av høyt kvalifiserte kandidater til de etablerte studiene; 
MBA i strategisk ledelse, MBA i økonomistyring og ledelse og Autorisert finansanalytikerstudium 
(AFA), men det har vært en nedgang i søkning og opptak på enkelte av programmene. Flere nye 
studier er under utvikling, og EMBA-nysatsingen Technology and Innovation of Finance fikk ved 
lansering høsten 2018 mye positiv oppmerksomhet, og god respons i markedet.   

NHHE opplever vekst og nye muligheter i bedriftsmarkedet, og startet opp og gjennomførte i 2018 en 
rekke nye programmer for virksomheter som Gjensidige, BKK, OBOS, NFR og Uniconsult. Flere av 
disse ble gjennomført sammen med AFF, og omfattet besøk hos velrenommerte internasjonale 
akademiske institusjoner som HEC, Berkeley, MIT og Stanford. Lanseringen av programmet Business 
Upgrade, som gjennomføres i samarbeid med ECONA, har vært svært vellykket. Det har bidratt til 
synliggjøring av faglig relevans overfor kjernemålgruppen til NHH Executive.  
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Rehabiliteringsprosjekt og økonomi  

I 2018 besluttet myndighetene at rehabiliteringen av NHHs eldste bygningsmasse vil bli gjennomført 
som kurantprosjekt i 2019 og 2020 i henhold til oppsatte planer. Det ble gitt tilslutning til at NHH kan 
gi Statsbygg i oppdrag å gjennomføre rehabiliteringen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har godkjent styringsrammen for prosjektet. Basert på endelig kostnadsestimat og husleienivå er 
det oppnådd enighet mellom NHH og Statsbygg om husleieavtale og forvaltningsoverføring. 

Rehabiliteringsprosjektet er nå gått over i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Prosjektet 
vektlegger samhandling, arealeffektivisering og moderne undervisningsformer. I byggeperioden vil 
berørte ansatte og studenter, samt berørt undervisning, ha midlertidig lokalisering i Merinobygget. Det 
er lagt betydelig vekt på god informasjon og brukerinvolvering i alle faser av prosjektet, herunder 
flytteprosessen i forbindelse med midlertidig innkvartering.  

NHHs økonomi er tilfredsstillende og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført i henhold til 
budsjett. Avsetningsnivået har økt. Med tanke på den forestående rehabiliteringen av NHHs 
hovedbygg, har det vært prioritert å bygge opp reserver for å kunne finansiere ekstraordinære 
kostnader til brukerutstyr, møbler m.m. ved innflytting i nye lokaler. I budsjettet for 2019 er en 
betydelig andel av avsetningene disponert. Det samme vil være tilfelle i 2020. 
Rehabiliteringsprosjektet har derfor krevd streng kostnadskontroll i økonomistyringen gjennom året. 
Dette bidrar til at NHHs aktivitetsnivå og prioriteringer er finansielt opprettholdbare.  

 

Prioriteringer 2019 og videre fremover  

Prioriteringene for aktiviteten i 2019 og videre fremover følger av NHHs strategi 2018-2021, og særlig 
oppmerksomhet rettes mot de over nevnte spesifiserte satsingsområdene (som er konsistente med 
NHHs utviklingsavtale med KD).  

Sentrale aktiviteter på disse områdene inkluderer blant annet vurderinger og tilpasninger i strukturen 
på NHHs masterprogram, handlingsplan for pedagogikk, søknadsarbeid inn mot større, langsiktige 
forskningsprosjekter (med vekt på SFI’er (Sentre for forskningsdrevet innovasjon)), utvikling av mer 
formaliserte partnerskapsprogram med næringslivet, arbeid med internasjonal AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business)-akkreditering, vedtak av ny NHH 
språkpolitikk og gjennomføring av omdømmeundersøkelse. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrets beretning er godkjent av styrets medlemmer per epost og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
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Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt behandles i møtet.  
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Tildelingsbrev 2020  for Norges handelshøyskole (NHH) 

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 sender 

Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er 

Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer 

av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom 

supplerende tildelingsbrev i løpet av 2020.  

Departementet gjør oppmerksom på at veilederen Rammer for arbeidet til styrene for 

universiteter og høyskoler er oppdatert. Tildelingsbrevet skal publiseres på institusjonens 

nettsider så snart det er mottatt, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.3.2. 

Tildelingsbrevet for 2020 består av følgende deler: 

1 Regjeringens prioriteringer og forventninger ................................................................... 2 

2 Mål.................................................................................................................................. 5 

3 Budsjett for 2020 ............................................................................................................. 9 

4 Andre forutsetninger og krav ......................................................................................... 11 

5 Rapportering og resultatoppfølging ............................................................................... 13 
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5045 BERGEN 

Deres ref Vår ref 

19/4493-39 

Dato 

18. desember 2019

Orienteringssak - 1/20



1/20 Tildelingsbrev 2020 for Norges Handelshøyskole (NHH) - 19/02546-3 Tildelingsbrev 2020 for Norges Handelshøyskole (NHH) : Tildelingsbrev 2020 for Norges handelshøyskole (NHH)

Tildelingsbrev 2020 – Norges handelshøyskole 

 

Side 2 
 

 

1 Regjeringens prioriteringer og forventninger 

1.1 Prioriterte områder 

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping, bærekraftig utvikling og velferd. 

Kunnskap er også nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv, og til å 

møte utfordringene samfunnet vårt står overfor i årene som kommer. Regjeringen har høye 

ambisjoner om å utvikle Norge som kunnskapsnasjon. Regjeringen vil legge til rette for at 

den enkelte får utvikle sin kompetanse, slik at kompetansen er tilpasset endrede behov i 

arbeidslivet fremover.  

 

Kunnskapsdepartementet har tre overordnede mål for kunnskapssektoren: 

 Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.  

 Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.  

 Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.  

 

Kunnskapsdepartementets politikk og budsjettprioriteringer for 2020 for å nå disse målene er 

beskrevet i Prop. 1 S (2019–2020). Det vises særlig til kap. 1 for en overordnet omtale av 

kunnskapspolitikken, til programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning, og til kap. 5 

for en samlet omtale av regjeringens oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning. 

 

Granavolden-plattformen 

Regjeringen vil satse på kunnskap som skal ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og 

lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. I 2020 og de 

kommende årene vil regjeringen prioritere følgende områder som er relevante for forskning 

og høyere utdanninger: 

- omstilling, innovasjon og grønt skifte for å sikre fremtidig verdiskapning og et 

bærekraftig velferdssamfunn 

- styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer 

- styrke utdanningskvalitet og sikre at høyere utdanning er relevant for å møte kravene 

fra arbeidslivet 

- fortsatt lærerløft for å sørge for en god og attraktiv lærerutdanning som sikrer at 

elevene opplever bedre læring og mestring  

- satsing på digitalisering for å heve kvalitet, effektivitet og relevans i forskning og 

høyere utdanning og fortsatt satsing på digital kompetanse  

- et godt studentvelferdstilbud uavhengig av studentenes bakgrunn, økonomi og 

bosted 

- redusert bruk av midlertidige stillinger 
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Side 3 
 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 

Langtidsplanen skal bidra til å realisere regjeringens prioriterte prosjekter og gi forutsigbarhet 

for forsknings- og utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket 

konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer 

av fremragende kvalitet. Følgende områder vil ha særlig prioritet:  

- opptrappingsplanene for teknologiløftet, FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet 

og kvalitet i høyere utdanning 

- de fem langsiktige prioriteringene: 1) hav, 2) klima, miljø og miljøvennlig energi, 3) 

fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, 4) muliggjørende og 

industrielle teknologier og 5) samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert 

verden 

- bygg i universitets- og høyskolesektoren, herunder klima- og miljøvennlige løsninger  

- universitetsmuseene 

- åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data 

 

Internasjonalisering 

Internasjonalisering er en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk forskning og høyere 

utdanning og for utvikling av gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer. 

Internasjonalt samarbeid er også sentralt for å møte store globale samfunnsutfordringer. 

Aktiv deltakelse i internasjonale programmer og samarbeid er avgjørende for å nå de 

nasjonale målene i langtidsplanen. Følgende områder har særlig prioritet: 

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon  

- EUs rammeprogram for utdanning  

- Panorama-strategien 

 

Grønt skifte og bærekraftig utvikling  

Grønt skifte og bærekraftig utvikling er tverrgående temaer som berører hele bredden av 

kunnskapssektorens virksomhet. Høyere utdanning, forskning og innovasjon er sentralt i 

arbeidet med å oppfylle bærekraftagendaen som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 

2015 og klimamålene i Paris-avtalen. Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner er 

derfor viktige aktører for å nå regjeringens ambisjoner for grønt skifte og bærekraftig 

utvikling, og vi ber virksomhetene ha særlig oppmerksomhet om:  

- forskning og utvikling av teknologiske løsninger  

- utvikling av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning for å forstå hvordan 

mennesker, kultur og samfunn er avgjørende for å møte utfordringene, håndtere 

motstand og konflikter for å finne løsninger som fungerer og gir resultater 

- vurdere hvordan grønt skifte og bærekraftsmålene kan inkluderes i utdanningene 

- kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet gjennom klima- og miljøstrategier med 

tydelige miljømål  
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Utvikling av fremtidig politikk 

I 2020 og 2021 er det planlagt flere utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner som vil 

påvirke og fordre bidrag fra høyere utdanning og forskning, blant annet om studentmobilitet, 

livslang læring og arbeidslivsrelevans.  

 

Universitets- og høyskolelovutvalgets utredning legges frem i februar 2020. Denne vil bli fulgt 

opp av en lovproposisjon våren 2021. Regjeringen tar også sikte på å legge frem en 

stortingsmelding våren 2021 som gjennomgår helheten i styringen og skal forankre en klar 

og forutsigbar styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen vil blant annet 

ta utgangspunkt i universitets- og høyskolelovutvalgets utredning og vil også omfatte 

evaluering av ordningen med utviklingsavtaler. Meldingen vil bli lagt frem samtidig med 

forslag til ny lov for universitet og høyskoler, enten som egen melding eller som meldingsdel i 

lovproposisjonen. 

 

Regjeringen vil dermed  legge frem følgende stortingsmeldinger/lovproposisjon i 2020 og 

2021 for å følge opp og nå målene i kunnskapspolitikken: 

 internasjonal studentmobilitet 

 kompetansereformen Lære hele livet 

 arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 

 styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler  

 lovproposisjon om universitets- og høyskoleloven 

 

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2020 

For budsjettprioriteringer for 2020 vises det til Prop. 1 S (2019–2020): kap. 4 om 

programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning og kap. 5 om oppfølging av 

langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 

 

Departementet ønsker i tillegg å minne om ordninger hvor universiteter og høyskoler kan 

søke midler for å videreutvikle utdanning, forskning og bygg: 

 

 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) vil 

lyse ut midler innenfor Dikus kvalitetsprogrammer. Nye satsninger i 2020-budsjettet 

skal bidra til internasjonal studentmobilitet, bedre arbeidslivsrelevans og styrket 

praksis i kommunesektoren for helse- og sosialfagsstudenter og midler for å styrke 

kvaliteten i praksis i lærerutdanningene.  Det er videre tildelt midler i 2020 til fleksible 

studietilbud og utvikling av studietilbud i samarbeid med næringslivet. 

 Forskningsrådet har fått økte midler fra mange departementer til forsknings- og 

innovasjonsprosjekter på en rekke områder som for eksempel IKT-sikkerhet, 

omstilling til lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykket 

klimatilpasning, klimatilpasset og lønnsom matproduksjon, polarforskning, tiltak og 

tjenester rettet mot barn mm.  

 Kunnskapsdepartementet viderefører ordningen med tilskudd til oppgradering av 

universitets- og høyskolebygg for å møte nye og endrede behov i undervisnings- og 
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forskningsformer, samarbeid mellom fagmiljøer og mer sikker digital tilrettelegging i 

drift, undervisning og forskning. 

 

I tillegg vil det bli lyst ut midler til 2 200 studenthybelenheter og det er satt av midler for å 

gjennomføre en levekårsundersøkelse for studenter. 

 

 

2 Mål 

2.1 Om målstrukturen 

I 2018 ba departementet universitetene og høyskolene om synspunkter på målstrukturen og 

innspill til hvordan den kan gjøres enklere og bedre. Det ble gjort i lys av at departementet 

gradvis har inngått flerårige utviklingsavtaler med de statlige institusjonene. 

Kunnskapsdepartementet vil høste flere erfaringer med utviklingsavtaler og evaluere 

ordningen før en eventuell revidering av målene. Departementet vil foreslå eventuelle 

endringer i målstrukturen når stortingsmeldingen styringspolitikk for statlige universiteter og 

høyskoler er lagt fram. 

 

For 2020 gjelder fortsatt følgende fire overordnede og langsiktige mål for høyere utdanning 

og forskning:  

 

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

3. God tilgang til utdanning 

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

I tillegg til målene har departementet fastsatt styringsparameter for høyere utdanning og 

forskning. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner 

på de nasjonale styringsparameterne.  

 

Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål og relevante 

styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi. 

Virksomhetsmålene skal bidra til å nå de overordnede målene, jf. Prop. 1 S (2019-2020). 
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Tabell 1: Overordnede mål og nasjonale styringsparametere 

Mål 1: Høy kvalitet i utdanning og 

forskning 

Mål 2: Forskning og 

utdanning for velferd, 

verdiskaping og omstilling 

Mål 3: God tilgang til 

utdanning 

 andelen studenter på 

bachelorutdanning som 

gjennomfører på normert tid 

 andelen studenter på 

masterutdanning som 

gjennomfører på normert tid 

 andelen ph.d.-kandidater som 

gjennomfører innen seks år 

 skår på hvordan studentene 

oppfatter studiekvaliteten 

 faglig tidsbruk (timer) per uke blant 

heltidsstudenter 

 antall publikasjonspoeng per faglig 

årsverk 

 verdien av Horisont 2020-

kontrakter per FoU-årsverk 

 andel utreisende 

utvekslingsstudenter på Erasmus+ 

av totalt antall studenter 

 andel 

mastergradskandidater 

sysselsatt i relevant 

arbeid et halvt år etter 

fullført utdanning 

 bidragsinntekter fra 

Forskningsrådet per 

faglig årsverk 

 andre bidrags- og 

oppdragsinntekter per 

faglig årsverk 

 andel forskningsinnsats i 

MNT-fag 

 kandidattall på helse- 

og lærerutdanningene1 

 

 

Mål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

 antall studiepoeng per faglig årsverk2  

 andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

 andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

 andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart 

Dataspesifikasjon er tilgjengelig på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).  

 

 

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonene definert samfunns- og 

effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren. Aktuelle institusjoner må ta 

hensyn til disse målene i planer og i styringen av virksomheten. 

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt måltall per institusjon for enkelte utdanninger, jf. 

Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular, kap 2.3. Det er viktig å nå 

kandidatmåltallene for å sikre arbeidslivet tilstrekkelig kompetanse.  

 

 

                                                
1 Kandidatmåltall fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular. 
2 Sammen med de andre styringsparametrene under mål 1 og 2 gir denne styringsparameteren indikasjoner på 
utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen. 
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2.2 Om utviklingsavtaler 

Utviklingsavtalene skal bidra til høy kvalitet og mangfoldig sektor gjennom tydelige 

institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling, jf. Orientering om statsbudsjettet 2020 for 

universitet og høgskular. Utviklingsavtalene er inngått puljevis. Ni avtaler utløper våren 2020, 

mens de øvrige utløper våren 2022.  

 

For å oppfylle målet om bedre arbeidsdeling ønsker Kunnskapsdepartementet på sikt at alle 

avtalene skal ha samme avtaleperiode. Departementet ønsker derfor at avtalene som utløper 

våren 2020, justeres/reforhandles innen 1.desember 2020, og at avtalene som utløper våren 

2022, forlenges ut året, slik at alle utviklingsavtalene har avtaleperiode til utgangen av 2022. 

Endelig rapport om måloppnåelse av avtalene skal dermed inngå i Årsrapport 2022. 

Rammene for neste avtaleperiode vil bli omhandlet i Styringsmeldingen.  

 

2.3 Utviklingsavtale med NHH 

NHH inngikk utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra og med 2019 gjennom en 

prosess med innspill fra institusjonen og dialog med departementet.  

 

Målene i avtalene skal kunne realiseres innenfor eksisterende økonomiske rammer.  

 

Institusjonen skal omtale status for oppfølging av utviklingsavtalen i årsrapporten hvert år. 

Her skal det fremgå hva som er status på måleparametere/milepæler sammenlignet med 

utgangspunktet for avtalen.  

 

Utviklingsmål for NHH 

Som handelshøyskole dekker Norges handelshøyskole et bredt felt av fagområder i 

undervisning og forskning, i stor grad knyttet til beslutningstaking i nærings- og samfunnsliv. 

Dette gjenspeiles også i NHHs forskning og forskningsbaserte undervisning. Målene i 

utviklingsavtalen skal bidra til å styrke NHHs posisjon og særtrekk som en internasjonalt 

anerkjent handelshøyskole med et sterkt kvalitetsfokus og et omfattende samspill med 

næringsliv og samfunnsinstitusjoner, jf. NHHs visjon: «NHH skal være en drivkraft for 

samfunns- og næringsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig 

utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling 

og formidling av kunnskap og kompetanse». På basis av dette er det tre mål i NHHs 

utviklingsavtale. Disse har alle en nær sammenheng med de utvalgte satsingsområdene i 

NHHs strategi 2018-2021, og er områder hvor NHH ønsker å ha et særlig 

trykk på gjennomføring. 

 

1) Faglig fornyelse og relevans 

Som handelshøyskole kjennetegnes NHH av et studietilbud som utvikler seg i tråd med 

utvikling og trender i nærings- og samfunnsliv. Samfunnet møter nå spesielt store 

omstillingsutfordringer, og en viktig del av NHHs pågående utvikling er å gjenspeile dette i 

forskning og undervisning, og gjennom dette bistå til verdiskaping og en bærekraftig 

utvikling.  
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Omstillingsutfordringene følger av både særtrekk i norsk næringsstruktur og av globale 

megatrender som rask teknologisk utvikling og bærekraftutfordringer knyttet til miljø, 

naturressurser og klima. Dette innebærer at bl.a. teknologiforståelse, innovasjon og 

bærekraft i økende grad integreres i høyskolens fagområder, i forskning 

og undervisning. 

 

I undervisningen vil det eksempelvis på kursnivå være behov for fornyelse av ordinære kurs 

med vekt på å forstå sammenhenger mellom digital transformasjon, innovasjon, ledelse, 

økonomi og bærekraft, samt et balansert tilbud av kurs med direkte teknologisk innretning 

(eksempelvis programmering, robotisering, maskinlæring og kunstig intelligens). På 

programnivå vil det være behov for å vurdere nye sammensetninger av masterprofiler og 

studieprogram, også innenfor etter- og videreutdanningen. 

 

Utviklingsavtalen skal bidra til å utvikle studietilbudet i takt med omstillingsbehov i nærings- 

og samfunnsliv. Det kan tilsi økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og 

internasjonalt. Tiltak som her blir vurdert, er blant annet lokalt samarbeid om spesialiserte 

mastergradskurs innenfor økonomisk-administrative fag, nasjonalt tverrfaglig samarbeid 

innen teknologi, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid på ph.d.-nivå. NHH skal samtidig 

tilstrebe et godt læringsmiljø og pedagogikk som gir størst mulig læringseffekt. 

 

Måleparametere: 

 Utvikling av kurs-/programinnhold knyttet til analyseferdigheter, forretningsmodeller 

og ledelsesutfordringer i en digital økonomi med høy innovasjonstakt (kvantitative og 

kvalitative mål mht. utvikling i perioden i alle studieprogram, bl.a. basert på 

læringsutbyttebeskrivelser) 

 Relevans (kvantitative og kvalitative mål mht. utvikling i perioden, inkl. utvikling på 

omfang internships, arbeidsmarkedsundersøkelser, studiekvalitetsmål i 

Studiebarometeret). 

 Utvikling mht. samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner (kvantitative 

og kvalitative mål). 

 

2) Økt mangfold 

NHH anser at mangfold i studentmassen legger til rette for høy inntakskvalitet og et godt 

læringsmiljø, noe som i sin tur øker kvaliteten i utdanningen. Mangfold oppnås gjennom en 

balansert kjønnsfordeling, en jevnere fordeling av norske studenter med hensyn til 

geografiske regioner og andre karakteristika, og et større innslag av gode internasjonale 

studenter. NHHs ambisjon er at NHHs studieprogram skal være et klart førstevalg innenfor 

økonomisk-administrative fag blant et mangfold av norske studenter, og tiltrekke seg høyt 

kvalifiserte internasjonale studenter. 

 

Et mål om økt mangfold har viktige implikasjoner for hvordan NHH profilerer seg både internt 

og eksternt i rekrutteringssammenheng og generelt. NHH tilstreber også økt mangfold blant 

fagstab. Et svært viktig mål er her å øke kvinneandelen i fagstab. I utviklingsperioden vil 

høyskolen rette spesiell oppmerksomhet mot å øke kvinneandelen i innstegsstillinger, som er 
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et tiltak for å øke kvinneandelen i høyere stillingskategorier på sikt. NHH ønsker også å øke 

andelen tilsatte med internasjonal bakgrunn i fagstaben. NHH vil dessuten søke å bruke 

knappe kvinnelige ressurser i fagstab på en strategisk klok måte slik at flest 

mulig av NHHs studenter møter kvinnelige rollemodeller i auditoriene. Dette har særlig høy 

prioritet på bachelorstudiet. 

 

Måleparametere: 

 Øke antall og andel internasjonalt rekrutterte fulltids masterstudenter 

 Kjønnsandeler blant studentene i alle NHHs utdanningsprogrammer, jf. at NHHs 

strategi presiserer et mål på minst 40 % av hvert kjønn i alle utdanningsprogrammer 

 Jevnere fordeling av studenter med hensyn til geografiske og andre sosioøkonomiske 

karakteristika  

 Øke kvinneandelen i innstegsstillingene og andelen internasjonalt tilsatte i faste 

stillinger i fagstaben. 

 

3) Forskning på topp nivå 

NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og 

formidling av kunnskap og kompetanse. En handelshøyskole kjennetegnes av fagområder 

og forskning som er nært knyttet til beslutningstaking i nærings- og samfunnsliv. NHH 

tilstreber eksellent forskning i møte med samfunnets utfordringer. Fra før gjennomsyrer 

kvalitetsaspektet alle NHHs forskningsstrategier. Forrige strategiperiode frembrakte 

tematiske og spissede forskningssentre innen utvalgte fagområder. Kommende 

strategiperiode bygger videre på dette, med et mål om eksellent forskning innen alle sentrale 

tema for en handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. Gjennom utviklingsavtalen ønsker 

NHH en videreutvikling for å sikre kvalitet og balanse langs dimensjonene eksellent forskning 

og bidraget til å møte samfunnsutfordringene. 

 

Måleparametere: 

 Øke antall publikasjoner i topp tidsskrifter 

 Øke oppnådde forskningsrådsmidler og EU-midler 

 Øke søknadsaktivitet til Forskningsrådet og EU (omfang og kvalitet på søknader) 

 Kvalitativ vurdering i form av impact cases som viser forskningens bidrag til 

samfunnsutfordringer. 

 

Måleparameterne er satt opp iht. «tradisjonelle» mål på kvalitet. Usikkerhet mht. utviklingen i 

incentivstrukturen i sektoren, inkludert virkninger av «plan S», kan innebære et behov for en 

senere justering av måleparameterne. 
 

3 Budsjett for 2020 

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S 

(2019–2020). Vi ber institusjonen merke seg føringene og forventningene som Stortinget har 

vedtatt.  
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3.1 Budsjettvedtak 

3.1.1 Budsjettvedtak kap. 260, post 50 

Stortinget har bevilget 36,9 mrd. kroner over kap. 260, post 50 i 2020 til universiteter og 

statlige høyskoler. Det ligger til grunn en pris- og lønnsøkning på 3,2 pst. og et 

avbyråkratisering- og effektiviseringskutt på 0,5 pst. fra 2019 til 2020. 

 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 501 412 000 kroner til Norges handelshøyskole. 

Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2019, endringene i budsjettrammen fra 2019 til 

2020 og saldert budsjett for 2020. 

 

Tabell 2 Beløp (1 000 kroner) 

Saldert budsjett for 2019 479 409 

Andre budsjettendringer 15 020 

Resultatbasert uttelling åpen ramme 5 144 

Resultatbasert uttelling lukket ramme 1 839 

Tildeling 2020 501 412 

 

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til Orientering om statsbudsjettet 2020 

for universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019. 

 

Kunnskapsdepartementet forventer en økning i opptaket som følge av midler til nye 

studieplasser. Departementet legger til grunn at institusjonene skal bruke midlene til å 

opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En 

studieplass er definert som 60 studiepoeng. Kunnskapsdepartementet har for 2020 fordelt 

midler til 75 nye studieplasser innenfor helse- og sosialfag med vekt på sykepleierutdanning 

og 70 studieplasser innenfor teknologi og grønt skifte. Midlene vil bli trappet opp over fire år 

med satsen for finansieringskategori D, men institusjonene har fleksibilitet til å tilby 

utdanninger innen de nevnte fagområdene i tråd med egne behovsvurderinger og strategier. 

Departementets forventning til økning i avlagte 60-studiepoengsenheter tilsvarer derfor ikke 

nøyaktig det oppgitte tallet på studieplasser, men avhenger av hvilke utdanninger 

institusjonene velger å bruke midlene til. Vi ber om at institusjonene i årsrapporten for 2020 

melder tilbake hvilke studieprogram de oppretter studieplassene innenfor. Se del 5.1 om 

frister m.m. for rapportering. 

 

Kunnskapsdepartementet vil tildele 161 mill. kroner av bevilgningen under kap. 260 innenfor 

ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige lærestedene. Midlene vil bli fordelt etter 

søknad, med søknadsfrist 31. mars 2020, jf. eget brev fra Kunnskapsdepartementet datert 4.  

desember 2019. 

3.2 Utbetaling 

Kunnskapsdepartementet utbetaler midlene over kap. 260, post 50 i tre rater, hhv. i januar, 

mai og september. 
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3.3 Fullmakter 

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene fullmakter som fornyes for ett år 

av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har 

departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig 

oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt. 

 

 

4 Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføring fra regjeringen - inkluderingsdugnad 

NHH skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens 

inkluderingsdugnad. NHH skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har 

vært innrettet for å nå målet om 5 pst. av nyansettelsene, vurdere eget arbeid opp mot 

målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har NHH hatt nyansettelser i faste eller 

midlertidige stillinger i 2020, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt 

nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Virksomheten 

skal rapportere i tråd med veiledning publisert høsten 2019.  

 

4.2 Andre krav 

4.2.1 Informasjonssikkerhet 

Departementet forutsetter at NHH oppfyller de nasjonale minstekravene til 

informasjonssikkerhet og personvern som følger av gjeldende regler og føringer. Disse 

gjeldende kravene vil også bli oppsummert i en policy for informasjonssikkerhet og 

personvern i høyere utdanning og forskning. Unit har fått ansvar for å formidle og følge opp 

policyen.  

 

Tiltak for å styrke sikkerheten som går ut over de nasjonale minstekravene besluttes av NHH 

med utgangspunkt i egen strategi og risikovurdering. Departementet viser til brev fra 

forsknings- og høyere utdanningsministeren datert 7. januar 2019 for mer informasjon om 

informasjonssikkerhet som kritisk suksessfaktor for kunnskapsvirksomheter. Departementet 

forventer at NHH med utgangspunkt i egen risikovurdering dimensjonerer forebyggende og 

konsekvensreduserende sikkerhetsarbeid i tråd med styrets risikoaksept. 

4.2.2 Oppfølging av digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvalitet, effektivitet og relevans i forskning 

og høyere utdanning. Unit har ansvaret for forvaltningen av IKT og digitalisering på 

sektornivå og skal følge opp og koordinere digitaliseringsarbeidet. I tillegg har Diku, NOKUT 

og Forskningsrådet viktige roller i digitaliseringsarbeidet gjennom sine oppgaver knyttet til 

kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av utdanning og forskning. Departementet forventer at 

universiteter og høyskoler følger opp digitaliseringsarbeidet i samarbeid med de fire 

virksomhetene. 
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Digitaliseringsstrategien for 2017–2021 gir en tydelig retning, og handlingsplan for 

digitalisering i høyere utdanning og forskning skal legges til grunn for realisering av 

strategien. Departementet forventer at universiteter og høyskoler følger opp mål, tiltak for 

samarbeid om digitalisering og finansieringsmodellen som er vedtatt for felles investeringer, 

hvor Digitaliseringsstyret har en styrende rolle. Tiltak som egner seg som fellesløsninger, 

skal realiseres som fellesløsninger. Økt tilgang til offentlige data, inkludert forskningsdata, er 

viktig for effektivisering, innovasjon, næringsutvikling og et åpent og demokratisk samfunn. 

Det er et mål at forskningsdata skal følge FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, 

samhandlende og gjenbrukbare). Digitaliseringsstrategien vil bli revidert i 2020. Unit har fått i 

oppdrag å lage et utkast til ny digitaliseringsstrategi i samarbeid med universitetene og 

høyskolene. 

4.2.3 Midlertidighet 

Midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren er fortsatt for høy. Temaet har blitt tatt 

opp ved flere anledninger og sist i etatsstyringsmøter våren 2019. Det ble satt ned en 

arbeidsgruppe med HR-direktører fra utvalgte universiteter og høyskoler høsten 2019. 

Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak for å redusere midlertidigheten og skal levere sin rapport 

ved årsskiftet. Departementet forventer at universitets- og høyskolesektoren intensiverer 

arbeidet med å redusere midlertidigheten.  

4.2.4 Likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering 

Kunnskapsdepartementet forventer at virksomhetene arbeider aktivt for å fremme like 

karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større 

mangfold. Vi viser videre til det som står om bekjempelse av seksuell trakassering i 

tildelingsbrevet for 2018 og forventer at dette arbeidet videreføres. 

 

Stortinget vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som 

innebærer at aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter 

styrkes. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2020. Den styrkede plikten innebærer blant 

annet at arbeidsgivere i offentlig virksomheter skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter 

kjønn annethvert år. Den første kartleggingen skal gjennomføres innen utgangen av 2021. 

Institusjonene må å gjøre seg kjent med de nye reglene og sette i verk nødvendig tiltak.  

4.2.5 Norsk språk  

Universitetene og høyskolene har et lovpålagt ansvar for norsk som fagspråk, og 

institusjonene skal ha egne språkstrategier. Internasjonaliseringen av forskningen og økt 

bruk av engelsk gjør det nødvendig at institusjonene har en strategisk tilnærming til denne 

problemstillingen. Departementet vil i løpet av 2020 ta initiativ til en gjennomgang av 

institusjonenes språkstrategier.  

 

Institusjonene og virksomhetene er pålagt å følge målloven. Også i 2019 påpekte Språkrådet 

at et flertall av UH-institusjonene ikke innfrir kravene om at begge målformene skal være 

representert med minst 25 pst. Departementet ber om at UH-institusjonene følger opp og 
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setter inn nødvendige tiltak. Vi minner om at forslag til ny språklov har vært på høring høsten 

2019, og at regjeringen legger frem en Språkmeldingen våren 2020.  

4.2.6 Campusutviklingsplaner 

En campusutviklingsplan er en helhetlig og langsiktig plan for god bruk og utvikling av bygg, 

uteområder og annen infrastruktur, som støtter opp om institusjonens faglige og strategiske 

mål. Universiteter og høyskoler skal ha campusutviklingsplaner som legger grunnlag for 

prioritering av oppgraderings- og byggeprosjekter på den enkelte institusjon.  

 

Flercampusinstitusjoner bør ha en overordnet campusstrategi  i tillegg til  

campusutviklingsplaner for de ulike studiestedene. Departementet forutsetter at planene 

styrebehandles. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at Retningslinjer for lokalisering av statlege 

arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon er revidert. Institusjonene må ta hensyn til 

retningslinjene når lokalisering utredes og før styret fatter sine beslutninger.  

4.2.7 Tilrettelegging for studenters deltakelse i folkevalgte organer  

Det er viktig at studenter kan engasjere seg i politisk arbeid. Ettersom det nylig er holdt 

lokalvalg, ønsker departementet å minne om at folkevalgte har rett og plikt til å utøve sine 

verv. Det forventes at institusjonene tilrettelegger for dette samtidig som institusjonene har 

ansvar for å påse at tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene oppnår kunnskap og 

ferdigheter som utdanningen skal gi. Det er derfor institusjonene selv som må fastsette regler 

for fravær. 

 

 

5 Rapportering og resultatoppfølging 

5.1 Rapportering om resultater  

Departementet minner om at universiteter og høyskoler innen 15. mars 2020 skal sende 

årsrapport for 2019 til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen og Database for 

statistikk om høgre utdanning (DBH). Nærmere krav til denne årsrapportene fremgår av 

dokumentet Rapporteringskrav for årsrapport (2019-2020) som var vedlagt fjorårets 

tildelingsbrev. 

 

Årsrapport for 2020 skal sendes inn innen 15. mars 2021. Departementet gjør oppmerksom 

på at årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai. 

Rapporteringskravene følger av vedlagte dokument Rapporteringskrav for årsrapport 2020. 

Dokumentet er også tilgjengelig i DBH. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av 

virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og 

ressursbruk, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

Universiteter og høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og 

fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider: 

https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/  
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Institusjonen skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2020. Departementet vil i egne 

brev angi hvilke frister og krav som gjelder for delårsregnskapene og årsregnskapet. 

Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2019 når det gjelder 

rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2020.  

 

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er 

vedlagt.  

 

5.2 Budsjettforslag for 2022 

Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i 

universitets- og høyskolesektoren. Institusjonene må utarbeide eventuelle satsingsforslag om 

økt bevilgning i tråd med vedlagte veiledning.  

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2022 er 1. november 2020. Forslagene sendes til 

postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022. 

 

5.3 Styringsdialogen i 2020 

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens 

styre om institusjonens utvikling. Sentralt i møtet er utviklingsavtalen mellom departementet 

og institusjonen, regjeringens prioriteringer, særskilte føringer og institusjonens utfordringer. 

 

Departementet inviterer med dette styret og institusjonens ledelse til etatsstyringsmøte i 

2020. Etatsstyringsmøtet med dialog om utviklingsavtalen er berammet til 19. mai 2020 kl. 

12.00-14.00. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. Vi ber 

om at strategisk viktige saker og deltakerliste sendes departementet senest to uker før 

møtedato. Til hver innmeldte sak skal det gis bakgrunnsinformasjon på inntil en halv side. 

Departementet forventer at delegasjonen er bredt sammensatt. 

 

Departementet sender institusjonen dagsorden i god tid før møtet. Institusjonen får en 

skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av årsrapporten for 2019, 

tilstandsrapporten for høyere utdanning, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i 

etatsstyringsmøtet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Rolf L. Larsen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på Kunnskapsdepartementets nettside:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-

2020/id2671062/ 

 

- Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular  

- Fullmakter  

- Hovedtrekk styringsdialogen  

- Rapporteringskrav for årsrapport 2020  

- Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2022  

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Vestland 

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS 

Riksrevisjonen 

Studentsamskipnaden på Vestlandet 
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