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Vedlagt protokoll fra møte 7/20 til godkjenning. 

Vedlegg:  

Protokoll fra møte 7/20 (U.off. Offl. § 5). 
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Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Bakgrunn: 
Med utgangspunkt i Økonomireglementet §§ 4 og 14 og Bestemmelsene pkt. 2.4 om internkontroll, 

gjennomfører NHH årlig kontroller av utvalgte administrative prosesser. Disse kontrollene er en viktig 

del av NHHs internkontroll. For å være presis mht. begrepsbruk, vil disse kontrollene heretter omtales 

som egenkontroller av administrative prosesser.  

Egenkontrollene av administrative prosesser er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende 

måloppnåelse innenfor områdene målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av 

lover og regler. Relevante enhetsledere fremmer risikobaserte forslag til områder for kontroll, og 

rektor er ansvarlig for å velge ut områder.  

System for egenkontroller er nedfelt i et eget rammeverk. Det er utarbeidet maler for gjennomføring 

og dokumentasjon, og det utarbeides sluttrapport for alle gjennomførte egenkontroller. Rapportene 

sendes til rektor for godkjenning, og deretter til Riksrevisjonen. Rapportene inneholder mål for 

prosessen, aktuelle lover, forskrifter og interne retningslinjer, prosessmodeller med innebygde 

kontrollpunkter, risikoanalyse og tiltak.  

Det gjennomføres jevnlig evalueringer av selve systemet og av de gjennomførte egenkontrollene. 

Dette for å sikre at systemet fungerer hensiktsmessig mht. omfang, nytteverdi o.l. Tilbakemeldingene 

fra de berørte enhetene er generelt gode. Blant annet gis det tilbakemelding om at det er nyttig å ha en 

systematisk gjennomgang av prosessene, risikoanalysene bidrar til prioritering og kontrollene fører 

ofte til utarbeidelse av nye rutiner og forbedring av prosessene.  
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Egenkontroller av de utvalgte administrative prosessene i 2018 og 2019 og status for arbeidet 

Nedenfor følger en nærmere orientering om egenkontrollene som er gjennomført i 2018 og 2019.  

• Sensorkommisjon og sensorhonorar

Prosessen rundt oppnevning av sensorer berører mange aktører - både instituttene, administrative

avdelinger og utvalg. Bakgrunn for egenkontrollen var at det var avdekket uklare ansvarslinjer og

ulike rutiner. Videre var det behov for avtaler med den enkelte sensor, og det var behov for endring i

forbindelse med digitalisering (digital eksamen). Formålet var en mer helhetlig, enkel og tydelig

prosess, som sikrer at NHHs praksis er i samsvar med lov, forskrift og retningslinjer og som støtter

den digitale virkeligheten.

Egenkontrollen synliggjorde behov for iverksetting av tiltak mht. kvalitetssikring, utarbeidelse av

rutinebeskrivelser og ansvars- og rollefordeling. Nye rutiner er på plass, og prosessen fungerer nå

bedre enn tidligere. Man har fått på plass en rutine på at alle eksterne sensorer skal ha en 2-årig

intensjonsavtale. Dette har medført store forbedringer i prosessen. Det mangler fortsatt avtale for

enkelte sensorer, men disse jobbes det med å få på plass. Det er gjort endringer i forbindelse med

digital eksamen; Personopplysninger om sensorene som tidligere måtte innhentes manuelt, er nå

inkludert i intensjonsavtalene og har gjort prosessen tidsbesparende og mer effektiv.

• Rapportering og analyse av opptaks- og søkertall

Den innmeldte bakgrunnen for egenkontrollen var; Hvert år skrives en opptaksrapport som legges

fram for styret i september. Rapporten inneholder hovedsakelig tall for årets opptak til bachelor- og

masterstudiene. Tallene er dynamiske, og tall for ulike år er ikke nødvendigvis direkte

sammenlignbare. Det er mangler i rutinene for når hvilke tall tas ut og rapporteres. I tillegg gjør

kort frist på rapportskrivingen og foreløpige møtt-tall at en kun kan gi en noe forenklet framstilling

i rapporten. De siste årene har det blitt laget en ny versjon av opptaksrapporten senere på høsten

med ytterligere analyser og oppdaterte møtt-tall.

I egenkontrollen var det ønskelig å se nærmere på rutinene for rapportering av tall underveis i

prosessen, om det er mer hensiktsmessig kun å rapportere foreløpige nøkkeltall i september og

legge fram opptaksrapporten senere på høsten, samt om opptaksrapporten fungerer etter formålet.

Nye rutiner for når hvilke tall tas ut og rapporteres er nå på plass. Det gis en foreløpig statusrapport

til styret i september, og en mer omfattende opptaksrapport legges frem i oktober. Kvaliteten på

opptaksrapporten vurderes å ha blitt mye bedre enn tidligere.

• Lønnsforhandlingsprosessen ved NHH

I NHHs strategi er det klart uttalt av NHH skal være en attraktiv arbeidsplass, og vi skal tiltrekke

oss og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne. I denne sammenheng har lønnspolitikken og

utøvelsen av den vesentlig betydning. Lønnsforhandlingene på NHH har erfaringsmessig tatt svært

mye tid, både for arbeidsgiver og de tillitsvalgte, og det har de senere årene kommet flere forslag til

forbedringer. Ved å gjennomføre en egenkontroll og systematisk gjennomgå hele prosessen, anså

man at det var gode muligheter for å identifisere punkter der man både kan effektivisere og

kvalitetsforbedre lønnsforhandlingene.

Egenkontrollen viste at NHH bør iverksette tiltak på flere punkter. Følgende ble pekt på som

utfordringer: Kompetansen knyttet til Hovedtariffavtalen og NHHs lokale lønnspolitikk er generelt

ikke god nok. I tillegg har HR-avdelingen forbedringspotensial i flere deler av prosessen. Det er

behov for opplæring og bedre informasjon om regelverket og hvordan det skal praktiseres. For å
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sikre konsekvent etterlevelse av kravene i Hovedtariffavtalen, må NHH ha skriftlige rutiner som 

sier hvordan prosessen skal skje, og det bør gjennomføres jevnlig opplæring av lederne. For å sikre 

mest mulig konsensus om rammene for forhandlingene, er det viktig med god dialog mellom 

arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Det er av betydning å få på plass en revidert lønnspolitikk. Videre 

er det av betydning at HR- og økonomiavdelingen etablerer et tettere samarbeid både i for- og 

etterkant av lønnsforhandlingene, slik at effektueringen av forhandlingsresultatet blir best mulig. 

Det har etter egenkontrollen vært gjennomført en runde med ordinære lokale lønnsforhandlinger, 

hvor nye rutiner ble prøvd ut. Prosessen fungerer nå adskillig bedre enn tidligere. Man har tatt mer 

inn i planleggingsfasen og rammene er klarere. Informasjon gis tidligere i prosessen, og det holdes 

kurs om Hovedtariffavtalen og rutiner ved NHH. Revidert lønnspolitikk er på plass, og det er bedre 

rutiner på etterarbeidet. Ikke alt er på plass når det gjelder rutine- og rollebeskrivelser på HR-

avdelingen, men dette er noe man jobber videre med. 

• Evalueringsrutiner NHHE

Alle aktiviteter ved NHHE evalueres kontinuerlig. System for evalueringene er fastsatt i utfyllende

bestemmelser i kvalitetsarbeidet for NHHE. Bakgrunn for egenkontrollen var utfordringer knyttet

til system- og rutinebeskrivelser, ansvarsfordeling, oppfølging og bruk av resultatene fra

evalueringene mm.

Egenkontrollen viste behov for å iverksette tiltak på flere områder. Noen av tiltakene er påbegynt,

mens noen er forsinket hovedsakelig pga. Covid-19 og arbeid med akkrediteringer. Disse vil det bli

jobbet videre med i tiden fremover.

• Opphavsrett og undervisning

I egenkontrollen så man på hvordan NHH kan legge til rette for å unngå at det gjøres lovbrudd ifb.

opphavsrett og undervisning. Oppslag i Canvas viste at det i flere kurs var lagt ut opphavsrett-

beskyttet materiale, hvor Biblioteket ikke var bedt om å sjekke registreringsplikt. Dette betyr ikke

nødvendigvis at det er lagt ut ulovlig materiale, men retningslinjen om at registreringsplikt skal

sjekkes, var ikke fulgt. For å finne ut om faktiske lovbrudd blir gjort, ble alle kursene sett nærmere

på. For svært mange kurs ble det funnet avvik ift. opphavsrettsbestemmelsene. I all hovedsak gjaldt

dette elektroniske tidsskriftartikler.

Det ble i egenkontrollen sett nærmere på hvordan lovbrudd kan unngås. Ulike løsninger ble

diskutert, og man kom frem til å anbefale at NHH tar i bruk pensumlistesystemet Leganto. Bruk av

Leganto vil ikke i seg selv være en garanti for at brudd på bestemmelsene ikke vil forekomme, men

vil ha en rekke fordeler som kan bidra til å begrense slike brudd. Ledelsesforankring, god

informasjon til og opplæring av berørte i organisasjonen anses som viktige faktorer for å lykkes

med innføring av Leganto.

Leganto er innkjøpt og implementert, og det kjøres for tiden en pilot av systemet. Systemet er

forankret i ledelsen, og har blitt godt tatt imot i organisasjonen. Det er gitt god informasjon og

opplæring, det er blant annet gjennomført webinar. Så godt som alle bachelorkurs høsten 2020

benytter Leganto som pensumlistesystem. Det har vært noen tekniske utfordringer underveis, men

dette har man nå funnet løsninger på. Alle rutiner er ikke på plass. Systemet er nytt, og man må

forvente at det tar noe tid før alt fungerer som det skal. Det er for tidlig å si noe om hvilken effekt

bruk av Leganto vil ha mht. lovbrudd.
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• Relasjonen mellom NHH og SNF

Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er organisert som et aksjeselskap. Aksjonærene

er Norges Handelshøyskole (NHH) (85,11 %) og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

(14,89 %). Som majoritetseier er det viktig at NHH forvalter dette eierskapet på en god måte, og

ser til at relasjonen mellom NHH og SNF er regulert på en måte som oppfyller lover og

regler. Foruten forhold knyttet til eierskapet, er det flere andre berøringspunkter mellom NHH og

SNF, hovedsakelig knyttet til samarbeidsavtaler på ulike områder (f.eks. lokaler, kommunikasjon,

IT-tjenester, bibliotek), samt forhold knyttet til eksternfinansierte prosjekter.

Med utgangspunkt i BOA-reglementet (rundskriv F-07-13 fra KD: «Reglement om statlige

universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer»), gikk man i

egenkontrollen systematisk gjennom relasjonen mellom NHH og SNF, med spesiell vekt på eier- og

samarbeidsforhold. Fokus i egenkontrollen var hvordan NHH kan utvikle og forbedre oppfølgningen

og ivaretakelsen av sine eierforpliktelser. En hovedkonklusjon fra egenkontrollen er at forholdet

mellom NHH og SNF er i samsvar med gjeldende lover og regler. Dette gjelder både på overordnet

nivå mht. eieroppfølging, og på mer detaljnivå i oppfølgingen av samarbeid. Egenkontrollen viste

imidlertid at ansvaret og oppfølgingen er spredt på flere enheter. Egenkontrollen avdekket også at det

var behov for bedre rutiner for revidering av inngåtte avtaler, og at enkelte avtaler var modne for

revidering. I egenkontrollen ble det foreslått konkrete tiltak knyttet til blant annet samarbeidsavtaler

og eksternfinansierte prosjekter. Egenkontroll-rapporten er nylig sluttført, og skisserte tiltak er

foreløpig på et planleggingsstadium.
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Sak 47/20

Saken er unntatt offentlighet.

Tittel: Satsingsområdene i NHH sin strategi 2018-2021: Rapportering av tiltak og resultater 
Tilgangskode: Unntatt offentlighet 
Paragraf: Offl. § 13 jf. Fvl § 13. 1 pkt. 2
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OPPTAKSRAPPORT 2020 

Saksbehandler Heidi Sund 

Arkivreferanse 20/03394-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.2020 48/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken opptaksrapporten til orientering 

Bakgrunn: 

I september 2020 fikk styret presentert en kort oversikt over årets opptaksstatistikk. Som lovet 

kommer seksjonen for opptak tilbake med en mer omfattende opptaksrapport for 2020. 

Rapporten er vedlagt.  

Vedlegg: Opptaksrapport 2020 
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1. Bakgrunn

NHH-styret vedtok 12.12.2019 i sak 66/19 følgande om årets opptaksrammer: 

 Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av

den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2020.

 Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2020 på 795 studenter

som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte delene

av masteropptaket.

 Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad

i regnskap og revisjon i Oslo.

På grunn av COVID-19 situasjonen blei det i mai vedtatt 70 ekstra studieplassar på bachelor-

programmet på NHH. 

Opptaket til bachelordelen av siviløkonomutdanninga vert gjort gjennom Samordna Opptak. Søkarane 

kan prioritere mellom opptil 10 studieønsker, og søknadane vert fordelt ut på dei forskjellige 

institusjonane for sakshandsaming etter søkarens fyrsteval. Dette betyr at blant dei studentane som kjem 

inn på NHH, er det mange som har fått søknaden sin handsama ved ein annan institusjon, og 

opptakskontoret på NHH har handsama søknadar for studentar ved andre institusjonar. 

Til masterprogramma på NHH er det lokale opptak, der vi sjølv handsamer alle som søker seg inn på 

eitt av masterprogramma våre. Opptaket til dei norske masterprogramma (MØA og MRR) vert køyrt 

ordinært, som vil seie at det ikkje vert sett nokon tilbodsgaranti, men at alle søkarane vert sakshandsama 

og rangert før det vert køyrt eit felles opptak med eit gitt tilbodstal. Dette blei gjort for fyrste gong i 

2018 for dei 2-årige masterprogramma og i 2017 for 1-årig MRR. 

Opptaket til det internasjonale masterprogrammet, MSc, er framleis rullerande. Kvalifiserte søkarar får 

fortløpande tilbod om studieplass i sakshandsamingsperioden. I resultattala på MSc reknar NHH inn 

dobbelgradstudentane blant møtte studentar, men ikkje i søkartala. Søknadar til dobbelgradprogrammet 

vert ikkje registrert som MSc-søknadar i FS-systemet før etter at fristen for å søke opptak til MSc er 

gått ut. Dobbelgradstudentane søker via sin heimeinstitusjon til seksjon for internasjonale relasjonar på 

NHH, og vert på den måten tatt opp på MSc-programmet. 
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2. Dei forvaltningsmessige sidene ved opptaksprosessane 

Søknadsfristen for alle masterstudia er 15. februar, men opptaksprosessen strekk seg over eit langt 

tidsrom. SøknadsWeb opnar for å ta i mot søknadar til alle masterstudia ved NHH 1. november. Før 

dette må det avklarast om det skal bli gjort nokre endringar ved søknaden eller opptakskriteria frå førre 

opptak. For MSc køyrer vi rullerande opptak, og den innleiande sakshandsaminga startar allereie i 

desember. Vi går då gjennom søknadane og etterspør dokumentasjon i tilfelle der søknaden ikkje er 

komplett. Den ordinære sakshandsaminga startar vanlegvis i januar, og dei siste svara vert vanlegvis 

sendt ut i slutten av april. 

Søknadane til 1-årig MRR blei i år i hovudsakleg handsama frå søknadsfristen og fram til 1. april. 

Mesteparten av sakshandsaminga for dei 2-årige masterprogramma blei gjort i perioden 1. april til om 

lag midten av mai. Felles for alle masteropptaka er oppfølging av betinga opptak gjennom sommaren 

og fram til studiestart. 

Tidlegare år har vi manuelt gått gjennom alle søknadar om intern overgang til masterstudiet. I år har 

denne prosessen blitt robotisert, noko som har spart oss for mykje manuelt arbeid.  

Søknadsfristen i Samordna Opptak er 15.april. Vi venter likevel med sakshandsaminga til vi er ferdige 

med masteropptaka, og til opptakskonsulentane er ferdige med semesteret og kan jobbe fulltid med 

bacheloropptaket. Sakshandsaminga gjennom Samordna Opptak vert dermed utført i ein nokså intensiv 

periode frå midt i juni til hovudopptaket går midt i juli. 

Med rullerande opptak på MSc, betyr det også kontinuerleg oppfølging av studentar som får opptak 

eller avslag. I tillegg til spørsmål om søknad og opptak, må vi svare på spørsmål om mellom anna 

bustad- og visumsøknad. For BØA vert det også sendt ut mange meldingar om manglar ved søknaden 

i sakshandsamingsperioden, og dette fører også til ein del kommunikasjon med søkarane. Spørsmål frå 

potensielle søkarar til alle studieprogram kjem gjennom heile året. Ein del spørsmål kan svarast på ved 

hjelp av ferdigformulerte standardsvar, men mange søkarar stiller og veldig spesifikke spørsmål som 

det tek tid å svare på. 

I etterkant av opptaka vil det alltid kome nokre klager. Det er likevel ikkje mange klager vi mottek 

samanlikna med søknadstalet, og dei vert behandla fortløpande. I tilfelle der vi innan klagefristen vert 

opplyst om at vi har gjort feil i sakshandsaminga, korrigerer vi for dette, og sender eventuelt ut eit nytt 
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tilbod dersom feilen viser seg å vera utslagsgivande for opptaket. Klager som vi ikkje tar til følge og 

som må sendast vidare til klagenemnd nasjonalt eller lokalt krev mykje arbeid og oppfølging.  

Det vert stadig vekk gjort små og større endringar i masteropptaka for å forbetre prosessane. I 

bacheloropptaket vert det også gjort endringar, men desse vert gjort på nasjonalt nivå og inneber at vi 

heile tida må halde oss oppdatert og sjekke rutinar. Alt i alt er eit opptak aldri heilt likt som året før, og 

det fører til nokre utfordringar i sakshandsaminga. Vi lager og oppdaterer utfyllande skildringar av 

prosessane våre, og noterer ned forslag til forbetringar der vi ser det er føremålstenleg. Sjølv om vi 

arbeider med opptak år etter år, vert dette aldri reint rutinearbeid. 

3. Marknadsføring av studietilboda ved NHH

Marknadsarbeidet er leia av avdelinga for kommunikasjon og samfunnskontakt. Nokre av tiltaka er 

gjennomført i samarbeid med Utdanning i Bergen, som er eit samarbeid mellom 

utdanningsinstitusjonane i Bergen med mål om å styrke Bergen sin posisjon som studentby.  

3.1 Strategi, målgrupper og bodskap 
Rekrutteringsmål frå Strategi 2018-2021: 

NHH skal tiltrekke seg studenter med sterke faglige resultater og høy motivasjon for læring. NHHs 

studieprogram skal være et klart fyrstevalg innenfor økonomisk-administrative fag blant norske 

studenter, og tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter.  

Marknadsføringa rettar seg i hovudsak mot tre målgrupper; potensielle bachelorstudentar i Norge, 

potensielle mastersøkarar i Norge og potensielle internasjonale studentar. I tillegg ønsker vi å nå lærarar, 

rådgjevarar og foreldre. I marknadsføringa fram mot årets opptak har tre hovudbodskap vore 

gjennomgåande i marknadsføring og kommunikasjon, alle knytt til konseptet «Vil noe mer/ Leaders of 

the future»: 

1. Hovudbodskap: For deg som vil noko meir

2. Alle treng økonomar

3. Business, teknologi og menneske – framtidas kompetansebehov

4. Spennande internasjonale moglegheiter

5. Eit engasjert studentmiljø
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For potensielle internasjonale studentar vert også følgande tilleggsbodskap kommunisert  «Bergen, city 

of nature and culture». Desse bodskapane ligg til grunn for utforming av kampanjar og kommunikasjon 

i ulike kanalar.  

Val av utdanning og studiestad er for dei fleste ein lang prosess der mange faktorar spelar inn, også 

faktorar som NHH ikkje rår over. I 2020 blei koronapandemien ein faktor som fekk konsekvensar for 

NHH si marknadsføring og all kommunikasjon med potensielle søkarar. Det har difor vist seg å vera 

svært vanskeleg å måle effekten av einskilde marknadsføringstiltak i form av søkarar (konvertering). 

Viktige overordna prinsipp for marknadsføringa er derfor at så mange som mogeleg i målgruppene skal 

bli eksponert for NHH sine bodskap, og at dei som fattar interesse skal få god og relevant informasjon 

når dei treng det.  

Kvinner og mangfald 

NHH jobba breitt og gjennomgåande for å synleggjere mangfaldet i studentmassen gjennom biletbruk 

og rollemodellar. Konkret inneber dette bevisst bruk av bilete på nhh.no, i sosiale medium, 

studenthistorier og rekruttering av studentambassadørar.  

3.2 Tiltak  
Tiltak alle målgrupper 

 NHH.no: Levere relevant innhald – fakta & informasjon og karriereartiklar - til søkarane.

Overvaking av trafikk og konverteringar.

 Sosiale medium – organisk: Jamleg deling av godt og relevant innhald, slik som

student/karrieresaker på Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat og LinkedIn

 Presse: Innsal av student/karrieresaker for å synleggjere at NHH er for dei som vil noko meir

og om karrieremoglegheitene som finst etter utdanning på NHH

 Studieportalar: Oppdatert informasjon på viktige studieportalar nasjonalt og internasjonalt

 Søkeordsannonsering: dynamiske annonser knytt til relevante søkeord hos Google, nasjonalt

og internasjonalt, i viktige periodar.

Tiltak BØA: 

 Besøk på vidaregåande skular:

o 290 skular i alle fylke besøkt av studentar (samarbeid med UiB i nokre fylke).
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o 12 skular besøkt av rektoratet (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kirkenes, Mandal

og Kristiansand).

o Parallelt med skulebesøk gjorde KOM innsal til lokalaviser for å auke merksemda om

NHH lokalt. Resultat: 10 oppslag, i Nord-Norge, på Nord-Vestlandet og i distriktet på

Austlandet, i mange område der NHH tradisjonelt rekrutterer få studentar. Vi hadde også

annonsekampanje i sosiale medium regionalt for å forsterke bodskap frå skulebesøka,

og ei annonse i (tidlegare) Sogn og Fjordane.

 Open dag i samarbeid med alle utdanningsinstitusjonane i Bergen. Presentasjonar ved fagstab,

alumni og studentar, omvising og stands. Totalt 385 påmelde til NHH. 87 personar fekk tildelt

reisestipend, blant dei 51 jenter.

 Innsal til rikspresse: 33 oppslag (9 ulike saker), bl.a. om at NHH-studentar er attraktive i

arbeidsmarknaden, fleire NHH-studentar jobbar i utlandet, NHH-student kåra til verdens råaste

finanskvinne og NHH-studentar starta gründerselskap på vidaregåande.

 Betalt annonsering i sosiale medium: Nye promofilmar med kjende alumni blei promotert i

perioden februar til april, retta mot potensielle studentar og foreldre.

 Programmatisk annonsering: annonsering til utvalde målgrupper via Google-nettverket

januar til april.

 Tiltak master nasjonalt:

 Deltaking på karrieredagar på BI Trondheim, NTNU, OsloMet og Hauge School of

Management

 Annonsekampanje i sosiale medium opp mot søknadsfrist

Tiltak master internasjonalt: 

Det blei i forkant av rekrutteringsperioden bestemt å gjere ei ekstra satsing på Island. Dette blei gjort 

av to hovudgrunnar: 1) teste ut eit lite område der vi kan følgje med på utviklinga og 2) avgrensa 

budsjett. Førebels har vi ikkje sett ei auke i talet på søkarar, men ein må forvente at det tar lengre tid å 

bygge kjennskap i ein ny marknad. I tillegg til Island fortsett vi satsinga på byar i Italia og Tyskland. 

Her er det stabile tal.  

 Betalt annonsering i sosiale media: Island, byar i Italia og Tyskland.
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 Programmatiske annonser: målretta annonser i Google-nettverket, retta mot eit islandsk 

publikum.  

 Buddy-programmet: er organisert av Kommunikasjons- og marknadsavdelinga i samarbeid 

med studentane i MEBA Council. Alle nye studentar som har takka ja til plass ved NHH, får 

tilbod om ein NHH Buddy (eksisterande student), som dei kan stille spørsmål og ha kontakt 

med fram mot studiestart. NHH sine Buddys vert lønna med Bygavekort. 

 

4. Resultat av opptaka i 2020 

Ved siste oppteljing av, var det 540 studentar møtt på bachelor og 817 studentar fordelt på dei ulike 

masterprogramma, som vist i tabell 1. Møttalet på master er ekskludert dei 54 som er møtt til 1-årig 

MRR i Oslo då dette programmet har ei eiga opptaksramme. For bachelor enda vi i år noko under 

måltalet på 570, medan på master ligg vi for fyrste gong sidan 2016 over måltalet på 795 studentar 

fordelt på dei ulike masterprogramma i Bergen. 

 

Tabell 1: Resultat av alle opptak 
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NHH har som målsetnad at kjønnsfordelinga blant studentane ikkje skal vera større enn 60/40. Figur 1, 

2 og 3 viser kvinneandelen for møtte studentar frå dei ulike opptaka dei siste fem åra. Som vi ser av 

figurane, har vi i år møtt målsetnaden om kvinnedel på bachelor, 1-årig MRR og MSc.  

Figur 1: Utvikling i kvinneandel for møtte studentar på bachelorprogrammet. 

Figur 2: Utvikling i kvinneandel for møtte studentar på master i økonomi og administrasjon. 
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Figur 3: Utvikling i kvinneandel for møtte studentar på master i rekneskap og revisjon. 

Figur 4 viser utviklinga i ja-svar frå 1. juni til kor mange som har møtt for alle masterprogramma. Som 

vi ser av figuren, er det mange søkarar som takkar ja til tilbod om studieplass, men som seinare 

ombestemmer seg og takkar nei til tilbodet. Dette gjer at talet på tilbod og ja-svar ikkje samsvarar med 

møtt, noko som kan gjer det utfordrande å bestemme kor mange tilbod vi skal gi ut og om det skal 

supplerast eller ikkje. 

Figur 4: Utvikling i ja-svar på masteropptaka. Ja-svar er her angitt som del av tilbod. 
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Manglande samsvar mellom tilbod og møtt er framleis ein nasjonal trend. Sidan masteropptaka i Noreg 

er lokale, kan kvar einskild søkar difor søke alle dei masteropptaka han eller ho ønsker, og vert 

sakshandsama meir eller mindre parallelt ved mange lærestadar. Alle lærestader har ulike 

søknadsperiodar, søknadsfristar, tilbodsdatoar og svarfristar. Søkarar, særleg gode søkarar, vil ha ei 

rekkje ulike tilbod å ta stilling til fram mot studiestart, og institusjonane har ei krevjande oppgåve i å 

dimensjonere tilbod og treffe måltala. Nasjonal samordning av masteropptak er på planen frå UNIT, og 

NHH deltek i fleire nasjonale fora som speler inn forslag til ny nasjonal opptaksmodell for masterstudia. 

4.1 Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanninga 
I år har det vore rekordhøg søking til høgare utdanning gjennom samordna opptak, med 8,7% auke i 

talet på søkarar. Søkartalet til økonomisk-administrative studium har auka med 24,8% sidan 2019, og 

talet på førsteprioritetssøkarar til NHH auka med heile 23% og blei dermed det studiet med flest 

førsteprioritetssøkarar i år. Samstundes har talet på studieplassar, med unntak av dei ekstra som blei 

vedtatt som følgje av COVID-19 situasjonen, haldt seg stabilt sidan i fjor. Dette har ført til større 

konkurranse for søkarane i årets opptak, noko vi også ser igjen i poenggrensene på NHH.  

I år blei det gitt 806 tilbod i hovudopptaket, og 90 ekstra tilbod i suppleringsopptaket. Møtt-talet for 

bachelorstudiet blei 540, og vi enda dermed noko under måltalet for bachelor i år. Poenggrensene i årets 

opptak blei 54,1 (kvote for fyrstegongsvitnemål) og 57,4 (ordinær kvote) etter suppleringa. I fjorårets 

opptak var det ikkje behov for supplering, og dei endelege poenggrensene var 52,7 (f) og 56,5 (o). Vi 

ser altså at poenggrensene har auka ein del sidan i fjor, trass i at det totalt blei gitt ut like mange tilbod. 

 

Tabell 2: Søkartal for bachelordelen av siviløkonomutdanninga 
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NHH har som målsetjing at kjønnsfordelinga blant studentane ikkje skal vera større enn 60/40. 

Kvinnedelen blant møtte studentar til bachelorstudiet i år blei 41%, og er dermed over målsetjinga for 

fyrste gong sidan 2014. 

Karaktersetting for årets avgangselevar 

Norsk vidaregåande skule valde i år å avlyse eksamen som følgje av COVID-19  situasjonen, og årets 

avgangselevar fekk vitnemål utan karakterar frå avsluttande eksamen. For elevar som går på IB-linjer, 

er eksamenskarakteren svært viktig for vitnemålet deira då dei ikkje har standpunktkarakterar på same 

måte som i norsk vidaregåande skule. I eit forsøk på å gjere opp for dette, blei det i år brukt ei algoritme 

for å gi elevane karakterar. Dette enda med at mange elevar opplevde å få dårlegare resultat enn det dei 

hadde fått i “predicted grades”. Dette gav følgeleg mange klagesaker, og i august blei dette gått tilbake 

på av IBO og elevane fekk moglegheit til å få ei ny vurdering. Dette har medført noko meirarbeid for 

alle opptakskontor denne sommaren. For NHH enda dette i at 5 søkarar som skulle hatt tilbod i 

hovudopptaket fekk tilbod om ein reservert plass til neste år då studiet allereie var fullt i år. 

Kor kjem søkarane frå? 

Av tabell 3 kan vi sjå at størsteparten av søkarane til BØA kjem frå Oslo med omegn og Bergen. 

Tabellen viser dei 10 kommunane vi hadde flest fyrsteprioritetssøkarar frå i år. Tabell 4 viser kva 

skulebakgrunn fyrsteprioritetssøkarane har, og viser dei 15 vi hadde flest søkarar frå i år.  

Tabell 3: Tal for kommunebakgrunn for fyrsteprioritetsøkarar. 
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Tabell 4: Tal for skulebakgrunn for fyrsteprioritetsøkarar.  

 

Omprioritering frå søknadsfristen fram til hovudopptaket 

Sjølv om søknadsfristen for ordinære søkarar går ut 15. april, har dei mulegheit til å omprioritere 

studieønska dei har ført opp i søknaden sin fram til 1. juli. Dei kan og fjerne studieønsker, men ikkje 

føre opp nye. Dette betyr at søkartala kan endre seg mykje i perioden 15. april til 1. juli. Figur 5 viser 

endringa i fyrsteprioritetssøkarar til NHH frå april til juli tilbake til 2016. Av figuren ser vi at talet på 

søkarar normalt går noko ned, men i år er endringa mindre enn dei siste åra.   
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Figur 5: Endring i antall fyrsteprioritetsøkarar frå april til juli. 

 

4.2 Master i økonomi og administrasjon – norsk opptak (MØA)  
I år blei det totalt 650 møtte studentar på master i økonomi og administrasjon. Dette er ein oppgang frå 

595 studentar i fjor, som vist i tabell 5. I opptaket av eksterne kandidatar var det i år ein auke i talet på 

søkarar på 5%. Det blei gitt 383 tilbod, og 342 søkarar takka ja. Det var ikkje behov for 

suppleringsopptak, og vi enda til slutt på 267 eksternt møtte studentar og ei karaktergrense på 3,83. 

Tabell 6 viser kva utdanningsbakgrunn alle dei kvalifiserte søkarane i årets opptak hadde. Av figuren  

ser vi at det i årets opptak var flest søkarar som har tatt bachelorgraden sin ved BI, NTNU og HVL. 

 

Tabell 5: Søkartal for eksterne kandidatar til MØA. 
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Tabell 6: Oversikt over kva institusjonar dei kvalifiserte søkarane til MØA har. 

Etter at bachelorstudentane ved NHH er ferdige med bachelorgraden, kan dei søke om intern overgang 

til masterstudiet. I 2020 har 383 studentar fått innvilga intern overgang frå bachelor til master, der 79 

av desse hadde overgang på våren og resten på hausten. Totalt er fordelinga av nye MØA-studentar 

med norsk bachelorgrad slik: 267 eksterne, 304 interne frå hausten og 79 interne frå våren. Denne 

fordelinga er vist i figur 6. Blant dei møtte studentane var det 32,2% og 39,4% kvinner for høvesvis 

eksterne og interne kandidatar. For eksterne er dette ein nedgang på 2 prosentpoeng frå i fjor, og det 

lågaste på fleire år. 

Figur 6: Fordeling av møtte MØA-studentar etter opptak. 
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4.3 Master i økonomi og administrasjon – internasjonalt opptak (MSc) 
Til det internasjonale masterprogrammet mottek vi kvart år mange søknadar som manglar dokument og 

som dermed vert vurdert om ukomplette. Ved samanlikning av søkartal på MSc vert det difor mest 

riktig å sjå på kor mange komplette søknadar vi har mottatt i år. Samanlikna med i fjor, var det i år 19% 

færre komplette søknadar, som vist i tabell 7. I årets opptak innførte vi digitale intervju, og kravde at 

søkarane gjennomførte intervjuet for at søknaden skulle vera komplett, slik at nedgangen i komplette 

søknadar ikkje er like stor som det framgår av tala. I opptaket var det 65 søkarar som fekk status som 

ukomplett då dei ikkje gjennomførte intervjuet, så med dei same krava som i fjor ville nedgangen i 

komplette søknadar berre vore 7%.  

Av dei komplette søknadane, var det 201 søkarar av desse som fekk tilbod om opptak. På grunn av 

COVID-19 situasjonen og innreiserestriksjonar, fekk MSc-studentane i mai ta eit val om dei ville (1) 

følgje studiet som vanleg, (2) følgje digital undervisning første semester eller (3) reservere plassen til 

neste studieår. Heile 57 MSc-studentar og 5 dobbelgradstudentar valde å utsetje studiestart til neste år. 

I år er det dermed totalt 80 studentar møtt på MSc, der 22 av desse er dobbelgradstudentar. Vi ligg 

dermed ein del under måltalet på 100 studentar i år. Vanlegvis pleier det å vera ingen eller svært få av 

dei internasjonale studentane som søker om og får innvilga reservert studieplass, og dette er dermed 

hovudkjelda til at møttalet er lågare i år. Blant dei 80 møtte studentane, har 25 vald å gjennomføre første 

semester digitalt. Korleis dei møtte studentane fordeler seg på dei ulike profilane er vist i figur 7, og vi 

ser at BAN, STR og FIE er dei mest populære profilane blant dei internasjonale studentane. 

   

Tabell 7: Søkartal for internasjonalt masteropptak 
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Figur 7: Fordeling av dei møtte studentane på MSc på dei ulike profilane (inkludert dobbelgrad). 

Figur 8 viser kva nasjonalitet dei møtte MSc-studentane har. Vi ser at Norge er inkludert her, og dette 

er studentar som har ein utanlandsk bachelorgrad og dermed må søke gjennom det internasjonale 

opptaket. Utanom Norge, er Canada, Tyskland, Kina, Italia og Finland dei 5 landa vi har fått flest 

studentar frå i år. 

Figur 8: Oversikt over nasjonalitetane for dei møtte MSc-studentane. Figuren viser dei landa det i år er flest 

møtte studentar frå. Resten er summert i kategoriar etter verdsdel. 



48/20 Opptaksrapport 2020 - 20/03394-1 Opptaksrapport 2020 : ~ 20_03394-2 Opptaksrapport 2020 581297_1_1

17 
 

Opptak av dobbelgradsstudentar 

Partnarinstitusjonane våre nominerer eit utval studentar etter eigne interne søknadsrundar. Det er lite 

skilnad på kor mange nominasjonar vi tek i mot og kor mange av dei som er kvalifiserte søkjarar. Blant 

dei som får opptak til dobbelgrad på NHH er det normalt lite fråfall fram til studiestart. Grunna Covid-

19 har 2020 vore eit unntak.  

I opptaket for 2020 fekk 40 av 40 nominerte dobbelgradsøkjarar med komplette søknadar tilbod. 22 av 

desse møtte til slutt til studiestart. Det gir ein møtt-andel på 56,4 %. University of Queensland trekte 1 

student frå opptaksprosessen. 1 student frå HEC Paris takka nei til tilbodet. 2 studentar frå HEC Paris, 

1 frå Université Catholique de Louvain og 2 frå Universität Mannheim har utsett studiet til neste år. To 

studentar frå Vytautas Magnus University valte å trekke seg. Alle oppgir heilt eller delvis usikkerheit 

rundt COVID-19 som årsak. 

Dobbelgradstudentane utgjer 27,5 % av dei 80 internasjonale MSc-studentane som møtte til studiestart 

i 2020. Figur 9 visar kva for ein institusjonar dei kjem frå. Dobbelgradsstudentane har valt følgande 

hovudprofilar: ENE (1), STR (11), FIE (3), MBM (1) og BAN (6). 

 

Figur 9: Utdanningsbakgrunn for dobbelgradstudentar 

Innføring av digitale intervju 

Ein del av NHH sin strategi er at vi ønsker kandidatar som er initiativrike, trygge på seg sjølve, kreative, 

inkluderande, ansvarlege, ambisiøse og engasjerte. Dette er soft skills som vanskeleg kan lesast ut av 
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karakterkort og evnetestar.  I årets opptak av masterstudentar med bachelorgrad frå utlandet, har vi 

derfor pilotert digitale intervju gjennom plattformen KIRA Talent. Intervjuet består av spørsmål som 

skal besvarast munnleg eller skriftleg innanfor ulike kompetanseområde og områder som er viktige i 

NHHs inntaksstrategi.  

Ein del MSc-søkarar hamnar i grensesona etter at vi har vurdert deira analytiske ferdigheiter gjennom 

karakterar, fagkrav og testresultat. Desse søkarane kan likevel vera kompetente nok til å studere på 

NHH, og dette skal det digitale intervjuet hjelpe oss med å avgjer. Testresultata frå KIRA vil bidra til å 

gi eit meir nyansert bilete av søkaren, slik at ein i nemnd lettare kan kunna avgjer om søkaren har dei 

eigenskapane som NHH ser etter i sine studentar. Saman med dei absolutte fag-, karakter- og testkrava 

som framleis gjeld, er hensikta at intervjua skal hjelpe oss å gi strategien endå meir plass i 

søknadsvurderinga. Det digitale intervjuet skal altså fungere som eit supplement, og ikkje ein erstatning 

for dei absolutte opptakskrava som måler dei analytiske ferdighetane. Det er liten tradisjon i Noreg for 

å nytte intervju i opptakssamanheng, og vi har ikkje konkludert om det vil gi NHH betre kandidatar enn 

gjennom tradisjonelt objektivt opptak. Mange av våre samarbeidspartnarar og konkurrentar nytter 

intervju, og NHH vil gjere ein grundig vurdering om det er noko å hente på kvalitet og/eller mangfald 

ved å pilotere intervju som ein del av opptaket, samt følgje studentane over tid og samanlikne resultata 

til dei som gjer det veldig godt analytisk og dårlegare på intervju og vice versa. 

4.4 Master i rekneskap og revisjon (MRR) 
På master i rekneskap og revisjon møtte det i år totalt 141 studentar, som er omtrent det same som i 

fjor. Av dei møtte skal 42 følge det toårige løpet, medan 45 skal ta eittårig løp i Bergen og dei resterande 

54 på eittårig løp i Oslo. 

2-årig MRR

Slik ein kan sjå av tabell 8, har søkartalet til 2-årig MRR for eksterne kandidatar gått ned med 15% 

sidan i fjor. Det er likevel like mange møtte studentar, men vi ser at det låge søkartalet har påverka 

karaktergrensa som blei 3,71, det lågaste dei siste 5 åra. Av tabellen ser vi at søkartalet for intern 

overgang til MRR har i år gått opp etter ein nedgang i fjor, og vi ligger igjen på same nivå som i 2017 
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og 2018, men framleis godt under søkartoppen i 2016. Av dei 42 møtte til studiestart på 2-årig MRR, 

er 27 av dei eksterne søkarar, medan 15 er interne kandidatar.  

Tabell 8: Søkartal for eksterne og interne kandidatar 2-årig MRR 

Tabell 9 viser kor søkarane til 2-årig MRR har utdanningsbakgrunnen sin frå. Som vi ser av figuren, er 

det flest søkarar frå HVL, BI og OsloMet. Dette er også dei tre institusjonane størsteparten av dei møtte 

studentane kjem frå. I år har heile 30% av dei møtte på 2-årig MRR bachelorgrad frå BI. 

Tabell 9: Utdanningsbakgrunn for kvalifiserte søkarar og møtte studentar til 2-årig MRR i 2020. 

1-årig MRR

Søkartalet til det 1-årige MRR-programmet i både Oslo og Bergen har auka noko sidan i fjor, som vi 

ser av tabell 10. Talet på møtte studentar har gått opp i Bergen og ned i Oslo sidan i fjor, men totalt er 
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talet på studentar på dei 1-årige programma om lag det same. Karaktergrensa i Oslo landa i år på 4,25, 

noko opp frå grensa på 4,07 i fjor etter supplering. I Bergen fekk alle kvalifiserte søkarar i år tilbod om 

studieplass, til liks med fjoråret. Av dei møtte studentane på dei 1-årige MRR-programma, er det 42,6% 

kvinner i Oslo og 46,7% i Bergen. 

Tabell 10: Søkartal for 1-årig MRR 

Fordelinga av utdanningsbakgrunnen til søkarane til dei 1-årige MRR programma er vist i tabell 11, og 

vi ser at størsteparten har tatt mastergraden sin ved NHH. I figur 10 vises dei 5 bedriftene vi har flest 

søkarar med revisjonspraksis frå. “Ingen praksis” betyr anten at søkaren ikkje har hatt noko relevant 

revisjonspraksis som gir utteljing eller at det ikkje er dokumentert. Vi ser av tabellen at vi har flest 

søkarar med praksis frå PwC, EY, BDO, Deloitte og KPMG. 
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Tabell 11: Utdanningsbakgrunn for kvalifiserte søkarar og møtte til 1-årig MRR. “Andre” inkluderer alle 

lærestadar der vi kun har 1 søkar frå. 

Figur 10: Revisjonspraksis for kvalifiserte søkarar og møtte studentar til 1-årig MRR. 
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5. Oppsummering og sluttkommentarar 

I år nådde vi måltalet for møtte studentar på master (ekskl. Oslo) for fyrste gong sidan 2016. Måltalet 

for møtte på 1-årig MRR i Oslo (50) blei overstige noko, der det til slutt blei 54 møtte studentar. Det er 

i tillegg ein målsetnad om 100 internasjonale studentar. I år nådde vi ikkje dette målet då 62 studentar 

valde å reservere plassen sin til neste år grunna COVID-19 situasjonen. Dersom vi teller med dei 

reserverte plassane, er vi godt over måltalet for internasjonale studentar. På bachelor var vi også noko 

under måltalet for møtte studentar i år (570). Det blei i år gjort supplering til bachelordelen av 

siviløkonomutdanninga, men ikkje tilstrekkeleg til å fylle opp alle plassane.  

Då det er ein del studentar som takkar nei til tilbod om studieplass, i tillegg til at ein del av dei som 

takkar ja ombestemmer seg, er det naudsynt å gi fleire tilbod enn det er studieplassar på dei ulike 

programma. I årets opptak blei det overbooka i tilstrekkeleg grad på alle masterprogramma slik at det 

ikkje var behov for supplering. Dette gjer at studentane får svar på søknaden sin tidlegare i staden for å 

vente til suppleringsopptaka. Samstundes gjer endringar i ja-svar og møtt-prosenten frå år til år at det 

er svært krevjande å bestemme kor mange tilbod som skal bli gitt i år. Det må bli tatt høgde for at det 

kan vera fleire som takker ja og møter til studiestart i år enn det har blitt gjort tidlegare også. Dersom 

vi får for få studentar, er det muleg å supplere på eit seinare tidspunkt, men vi kan ikkje trekke tilbake 

tilbod dersom vi ser at det vert for mange studentar.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Ordforklaringar 
1.prioritet Dei som søker om opptak til høgare utdanning gjennom Samordna 

Opptak har høve til å liste opp inntil 10 studium i prioritert rekkefølge. 

Rekkefølga kan endrast fram til 1. juli. 

BAN Business Analytics – profil på masterstudiet 

BUS Økonomisk Styring – profil på masterstudiet (kun MØA) 

BØA Bachelor i økonomi og administrasjon 

ECN Economics – profil på masterstudiet 

ECO Økonomisk analyse – profil på masterstudiet (kun MØA) 

Ekstern søkar Søkar til eit masterstudium på NHH som ikkje allereie er student ved 

NHH 

FIN/FIE Finance – profil på masterstudiet 

FS Felles Studentsystem – datasystem som vert brukt av alle lærestadar 

som er med i Samordna Opptak. 

INB International Business – profil på masterstudiet 

Intern søkar Dei som melder overgang frå BØA til eit masterstudium ved NHH. 

Desse søkarane er sikra å komme inn på masterstudiet dersom dei har 

bestått bachelor. 

Kvote for 

fyrstegongsvitnemål 

Dei som søker gjennom Samordna Opptak, fyller meir enn 21 år i 

opptaksåret og som har fyrstegongsvitnemål konkurrerer i denne 

kvota. Poenga ein får i denne kvota utelet forbetringar av fag og 

tilleggspoeng frå t.d. militærteneste. Om lag 50% av plassane på BØA 

ved NHH vert gitt i denne kvota. 

MBM Marketing and Brand Management – profil på masterstudiet 

MRR Master i rekneskap og revisjon 

MSc Master of Science in Economics and Business Administration – MØA 

for dei med utanlandsk bachelorgrad. Dette studiet gir ikkje 

siviløkonomtittel. 
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Møtt Dei som har takka ja til tilbod om studieplass på NHH og som har 

betalt semesteravgift og semesterregistrert seg innan fristen i starten 

av semesteret. 

NBD New Business Development – profil på masterstudiet 

NOM Nasjonal opptaksmodell. For NHH gjeld dette opptak til 

bachelorstudiet. Alle søknadar går gjennom Samordna Opptak, og 

saksbehandlinga vert fordelt mellom institusjonar. 

Ordinær kvote Alle som søker gjennom Samordna Opptak konkurrerer i denne kvota. 

I denne kvota vert det lagt til forbetringar av fag, alderspoeng og 

tilleggspoeng for t.d. militærteneste. Om lag 50% av plassane på BØA 

ved NHH vert gitt i denne kvota. 

Vedlegg 2: Kjønnsfordeling 1.prioritetssøkarar BØA 
Figuren viser talet på kvinnelege og mannlege 1. prioritetssøkarar til NHH i bacheloropptaket dei siste 

5 åra. Figuren viser tal både for søknadsfristen (15. april) og omprioriteringsfristen (1.juli). Vi ser av 

figuren at det er ganske mange fleire mannlege enn kvinnelege søkarar.  
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Vedlegg 3: Kor kjem søkarane frå? (BØA) 
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ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2021 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 20/03408-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.2020 49/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 

Bakgrunn: 

Om statsbudsjettet 

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2021 for universiteter og høyskoler gir informasjon om 

endringer for budsjettrammen fra 2020 til 2021, jf. Prop. 1 S (2010-2021) for Kunnskapsdepartementet 

(KD). Orienteringen skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlag for styrets 
budsjettdisponeringer i 2021.  

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for 
den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet er et av 

departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter.  

KD har fastsatt fire overordnede og langsiktige mål for de universiteter og høyskoler som får sine 
tildelinger fra departementet. Målene for 2021 er det samme som de har vært siden 2015: 

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning
2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling

3. God tilgang til utdanning

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem

Departementet har dessuten fastsatt styringsparametere til hvert av de fire målene. 

Styringsparameterne for 2021 er det samme som de har vært siden 2016. Noen av parameterne inngår 

også som indikatorer i finansieringssystemet. 

I tidsrommet 2016-2019 har KD inngått flerårige utviklingsavtaler med hver av de statlige 

institusjonene. Utviklingsavtalene skal bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom 
tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling. Utviklingsavtalene inneholder mål og 

måleparametere for prioriterte områder der styret og ledelsen ser et behov for særskilt oppmerksomhet. 

NHH utviklingsavtale ble signert 12.11.18 og omfatter følgende områder: 

• Faglig fornyelse og relevans

• Økt mangfold

• Forskning på toppnivå
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Utviklingsavtalene skal også være et virkemiddel for nasjonal koordinering på frivilling basis. KD har 

som mål at alle avtaler på sikt skal ha samme avtaleperiode, og vil benytte utviklingsavtalene for å nå 
målet om bedre arbeidsdeling i sektoren. Departement har derfor tatt initiativ til å reforhandling av 

utviklingsavtalene slik at alle avtaler har avtaleperiode ut 2022. I forbindelse med forslag til ny lov for 

universitet og høyskoler, vil regjeringen i løpet av våren 2021 legge frem en melding til Stortinget som 
gjennomgår helheten i styringen, og forankrer en klar og forutsigbar styringspolitikk for statlige 

universiteter og høyskoler. I denne forbindelse vil også ordningen med utviklingsavtaler bli evaluert. 

Om finansieringssystemet 

Rammefinansieringen innebærer at institusjonene selv kan se basismidler og resultatbasert uttelling 

under ett, og den gir institusjonene et strategisk handlingsrom ved at de selv kan prioritere hvilke 
aktiviteter og områder de vil satse på for å nå sektor- og virksomhetsmålene. Styret kan også selv 

vurdere i hvilken grad man ønsker at de nasjonale resultatbaserte insentivene for utdanning, forskning 

og samarbeid skal benyttes i den interne fordelingen av midler. 

Basismidler 

Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Basistildelingen er satt sammen av midler til 
faglig profil og bredde i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, 

midler til særskilte nasjonale oppgaver, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser 

m.m.

Oversikten under viser sammenhengen mellom basisbevilgning 2020 og foreslått basisbevilgning for 

2021. 

Resultatbaserte midler 

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

kvantitative indikatorer. Finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den åpne 

rammen får institusjonene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene, uavhengig av resultat til de 
andre institusjonene. Indikatorene vitenskapelig publisering, midler fra EU, Norges forskingsråd og 

regionale forskingsfond og BOA-inntekter har hver sin lukkede budsjettramme. Det betyr at 

uttellingen for den enkelte institusjonen vil avhenge av samlet resultat i sektoren. Satsene for 
indikatorene i lukkede budsjettrammer blir beregnet hvert år på grunnlag av de samlede resultater i 

sektoren. 
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Den resultatbaserte finansieringen for 2021 er et resultat av hva den enkelte institusjon har oppnådd på 

indikatorene i 2019. 

Åpen budsjettramme: 

• Antall studiepoeng

• Antall ferdigutdannede kandidater

• Antall utvekslingsstudenter, inkl. Erasmus+-studenter

• Antall doktorgradskandidater

Oversikten under viser uttelling i budsjettet for 2021 for resultatbaserte midler for indikatorer med 
åpen ramme. 

Lukket budsjettramme: 

• Midler fra EU

• Midler fra Norges forskingsråd og regionale forskingsfond

• Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

• Vitenskapelig publisering (publiseringspoeng)

Oversikten under viser uttelling i budsjettet for 2021 for resultatbaserte midler for indikatorer med 

åpen ramme. 

Forslag til statsbudsjett 2021 for Norges Handelshøyskole 

Til sammen gir tildelingen innenfor de ulike komponentene nevnt ovenfor en samlet budsjettildeling 

for 2021 på 573,6 mill. kr. Som oversikten nedenfor viser, har NHH hatt en reell nedgang både på 
åpen og lukket ramme sammenlignet med inneværende år. 
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Tabellen nedenfor viser forholdet mellom endelig bevilgning 2020 og foreslått tildeling for 2021. 

Forvaltningsoverføring bygningsmasse 

Som følge av forvaltningsoverføringen, ble høyskolens basisbevilgning styrket med ca. 4,7 mill. kr. i 

2019. Dette beløpet er inkludert i linjen «Bevilgning 2020» i tabellen ovenfor. Ved overføring av all 
bygningsmasse fra og med 2021 har en så langt lagt til grunn en økning av basis på ca. 7,4 mill. kr. 

Det fremgår av statsbudsjettet at økningen blir vesentlig større enn dette. Som kompensasjon for 

kapitalleie for hele bygningsmassen inkludert nybygget, har NHH fått styrket basisbevilgningen med 
43,6 mill. kr. fra og med 2021. 

Videreføring nye studieplasser 2018 

I statsbudsjettet for 2018 ble NHH tildelt 10 studieplasser med opptrapping over fire år. 2021 er siste 
året med opptrapping av disse midlene, og økningen i basisbevilgningen er kr. 932.000.  

Videreføring nye studieplasser 2020 
I revidert nasjonalbudsjettet for 2020 ble NHH tildelt 70 studieplasser med opptrapping over fire år. 

Videreføring og opptrapping av disse midlene medfører en økning i basisbevilgningen på nærmere 

10,5 mill. kr.  

Nye rekrutteringsstillinger 2020 

I revidert nasjonalbudsjettet for 2020 ble NHH tildelt 4 nye rekrutteringsstillinger. Videreføring og 

helårseffekt av disse stillingene medfører en økning i basisbevilgningen for 2021 på 5,4 mill. kr.  

Statens innkjøpssenter 

KD foreslår å ramme-overføre 2,2 mill. kr. for å styrke kapasiteten i Statens innkjøpssenter slik at de 
kan inngå og forvalte flere innkjøpsavtaler på vegne av alle sivile virksomheter i staten. Dette 

innebærer et nedtrekk i basisbevilgningen for hele sektoren. NHHs andel av dette nedtrekket utgjør kr. 

26 000.  

ABE-reformen 

Regjeringen viderefører tiltak for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor (ABE-

reformen), og foreslår en reduksjon på 0,5 pst. Høyskolens basisbevilgning trekkes ned ca. 2,5 mill. kr. 

Prisjustering 

Budsjettet er styrket med ca. 15,9 mill. kr. til priskompensasjon. Forutsetningen som er lagt til grunn, 
er en samlet prisjustering på 3,2 pst fra 2020 til 2021. Dette beløpet kommer dels til uttrykk gjennom 

en økt basisbevilgning og dels ved at indikatorene justeres opp. 
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Endret resultatbasert uttelling åpen ramme 

Sammenlignet med tildeling for 2020 er det en realnedgang i uttellingen for åpen resultatbasert ramme 

på ca. 5,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak nedgang i kandidatproduksjon på bachelor- og 
doktorgradsnivå. En må forvente årlige fluktuasjoner i kandidatproduksjonen. Å opprettholde høy 

kandidatproduksjon har imidlertid høyeste prioritet. 

Endret resultatbasert uttelling lukket ramme 

Sammenlignet med tildeling for 2020 er det en liten realnedgang i uttellingen for lukket resultatbasert 

ramme på ca. 0,3 mill. kr. En nedgang i BOA-inntekter og publiseringspoeng blir delvis oppveid av 
økning i EU- og NFR-inntekter. 

Rehabiliteringsprosjektet 

I budsjettforslaget er det listet opp hvilke brukerfinansierte prosjekt i statens husleieordning (tidligere 

kurantprosjekt) som er under gjennomføring, og som blir videreført med midler over Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjett, kap. 2445. I denne listen er det avsatt 168 mill. kr. til 
reklamasjonsfase for rehabilitering av hovedbygget ved NHH  
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ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2020 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 20/01002-5 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.2020 50/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar økonomirapport og prognose pr. 2. tertial 2020 til orientering. 

Bakgrunn: 

Økonomirapporten som fremlegges består av følgende dokumentasjon: 

Internregnskapet omfatter følgende: 

- Regnskap pr. 2. tertial 2020 for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)
- Regnskap pr. 2. tertial 2020 for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

- Prognoser for året 2020 for BFV, utarbeidet av økonomiavdelingen basert på tilbakemeldinger fra

enhetene.

En detaljert omtale av internregnskapet er gitt i vedlegg 1 «Økonomirapport pr. 2. tertial 2020 – 

utvidet omtale» og vedlegg 2 «Tekst NHHE – U.off. Offl § 23 første ledd» til dette saksfremlegget 

Eksternregnskapet er presentert i vedlegg 3 i dokumentet «Regnskap 2. tertial 2020 til 

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

oktober 2020. Rektor har på fullmakt godkjent denne tertialrapporten. 
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Med unntak av tabellen over er tabellverket samt forklaringer etc. samlet i vedlegg 1. 

1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) – regnskap pr. 31.08.20

Som tabellen ovenfor viser, er det ved utløpet av 2. tertial 2020 benyttet  
295,7 mill. kr. mot budsjett 340,6 mill. kr. Mottatt bevilgning fra departementet i perioden var 334,3 

mill. kr. I tillegg har bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) generert 3,9 mill. kr. i dekningsbidrag. Dette 

beløpet representerer den andelen av nettoeffekten av belastede indirekte kostnader og tilførte 
egenandeler i prosjektene som disponeres sentralt. Instituttenes andel er 2,9 mill. kr.  

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk pr. 2. tertial på 6,7 mill. kr. Det største avviket er knyttet til 

fagstab og administrative enheter med hhv. 4,5 og 1,7 mill. kr. Det samlede driftsbudsjettet (inkl. 
investeringer og prosjektrettede tiltak) viser et underforbruk på 44,9 mill. kr. Av dette skyldes 3,3 mill. 

kr. periodiseringsavvik. I tillegg kommer 5,4 mill. kr. som skulle vært overført som egenfinansiering i 

forskningsprosjekter, men som er blitt forskjøvet som følge av forsinkelser i prosjektene. På grunn av 
covid-19 er flere aktiviteter blitt forsinket eller kansellert.  

Tall i 1.000 kr.

Regnskap 

31.08.20

Budsjett 

31.08.20

Avvik 

budsjett - 

regnskap 

Årsbudsjett 

2020

Prognose 

2020 - pr. 

31.08.20

Avvik 

budsjett - 

prognose

- Årets bevilgning fra KD 334 274 334 274 0 501 412 501 412 0

- Dekningsbidrag BOA 3 983 1 933 -2 050 2 900 2 900 0

Sum årets dekningsside 338 257 336 207 -2 050 504 312 504 312 0

- Fagstab 113 935 118 430 4 495 186 780 180 712 6 068

- Spissing av forskning 912 912 0 992 992 0

- Administrativ bemanning institutter 9 688 9 710 22 15 185 15 377 -192 

- Stipendiater 28 594 27 713 -881 45 144 45 144 0

- Administrative enheter 53 187 54 918 1 731 86 211 81 410 4 801

- Lønnsøkning 630 1 999 1 369 6 000 2 525 3 475

- Lønnsrefusjoner -1 802 -1 333 469 -2 000 -2 000 0

- Endret forpliktelse fleksitid 578 0 -578 

- Yrkesskadeforsikring 152 250 98 250 250 0

Sum fastlønn 205 873 212 599 6 726 338 562 324 410 14 152

- Institutter 2 202 5 653 3 451 18 050 15 190 2 860

- Institutter - forskningstiltak -3 231 2 305 5 536 9 886 8 884 1 002

- Utvalg 7 387 8 922 1 535 11 832 11 177 655

- Eksamen (sensur og adm.) 4 395 6 351 1 956 11 300 8 600 2 700

- Styret - honorar og drift 631 1 483 852 2 175 1 573 602

- Driftsmidler forvaltet av administrative enheter  , 

ikke bygningsrelatert 29 604 40 907 11 303 61 867 56 106 5 761

Sum drift, ikke bygningsrelatert 40 989 65 620 24 632 115 111 101 530 13 581

- Drift egne bygg 4 207 4 720 513 7 060 7 060 0

- Husleie / drift nybygg 21 870 23 059 1 189 34 602 34 602 0

- Husleie Servicbygg, Jebsen, Vaktmesterbolig 4 903 5 542 639 8 317 8 317 0

- Husleie / drift Merino 11 606 13 183 1 577 21 306 19 806 1 500

- Brukerutstyr 269 333 65 46 375 49 450 -3 075 

INVESTERINGER:

- Investeringer IT 3 884 5 123 1 239 7 279 8 179 -900 

- Investeringer eiendom 0 857 857 1 285 1 285 0

STRATEGISKE SATSNINGER / 

PROSJEKTRETTEDE TILTAK:

Til enhetene 0 0 0

Til utvalgene 0 0 0

Prosjektrettede tiltak 2 082 9 517 7 435 14 845 19 044 -4 199 

Sum drift 89 809 127 954 38 145 256 180 249 273 6 907

Sum fastlønn og drift 295 682 340 554 44 871 594 742 573 683 21 059

Underforbruk (+) / overforbruk (-) 42 575 -4 346 -90 430 -69 371 
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2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Regnskap pr. 31.08.20 og Prognoser 2020

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

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

NHH Executive (NHHE) 
Budsjettert inntekt av periodens aktivitet ved NHHE er 38,6 mill. kr. På grunn av forsinket eller avlyst 

oppstart av noen aktiviteter er både kostnader og inntekter lavere enn budsjettert. Periodens resultat er 

derfor høyere budsjettert. Ved utgangen av 1. tertial var det usikkerhet knyttet til omfang av 

aktivitetsnivå og hvordan programmer kunne gjennomføres med aktuelle smitteverntiltak. 
Prognostiserte inntekter og resultat på årsbasis ble derfor justert noe ned. Basert på tilgjengelig 

informasjon ved utgangen av 2. tertial opprettholdes prognosen. Se vedlegg 2 for en mer detaljert 

beskrivelse av aktivitetene i regi av NHHE. 

Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  

Budsjettet som ble vedtatt av styret i desember i 2019, forutsatte samlede inntekter på 72,5 mill. kr. 
basert på eksisterende kontrakter. Nye kontrakter inngått pr. 2. tertial, hovedsakelig med Norges 

Forskningsråd og gavestillinger, har bidratt til en økning i budsjettet til 81,2 mill. kr. Forsinkelser i 

planlagte forskningsaktiviteter gjør at periodisert inntekt forventes å blir betydelig lavere enn 

kontraktsbeløp ved utgang av 2020. Ved avslutning av 1. tertial ble nye rutiner for beregning og 
fordeling av dekningsbidrag tatt i bruk for første gang. På grunn av noe usikkerhet rundt hvordan disse 

vil påvirke dekningsbidrag til disposisjon sentralt, er prognosen satt til 2,9 mill. kr. som budsjettert. 

3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2020

Prognoser for fastlønnsbudsjettet er utarbeidet ved økonomiavdelingen og kvalitetssikret mot HR-
avdelingen og de enkelte institutter. Prognoser for øvrige budsjettområder innenfor BFV er utarbeidet 

på bakgrunn av innspill fra de respektive budsjettansvarlige.  

Prognosen for fastlønnsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 14,2 mill. kr. Underforbruket kan i 

hovedsak knyttes til lønnsrammene for fagstab og administrative enheter. Tiltak for å øke 

utnyttelsesgraden i instituttenes lønnsrammer er innarbeidet i årets budsjett, og det ser ut for at disse 
får en viss effekt allerede i 2020. Det ligger an til at den reelle utnyttelsen av instituttenes 

lønnsrammer øker med 9,6 årsverk sammenlignet med 2019.   

For driftsbudsjettet rapporterer de fleste enheter om forskyvning og kanselleringer av aktiviteter som 
følge av covid-19. Blant annet anslår instituttene en kostnadsreduksjon på nærmere 2,9 mill. kr. som 

følge av pandemien. Det er dessuten forventet at tilført dekningsbidrag til instituttene vil medføre et 

underforbruk på ca. 1 mill. kr. I tillegg forventes et avvik på 2,7 mill. kr. som følge av bortfall av 
kostnader til eksamensvakter da de fleste eksamener forventes gjennomført digitalt i år. Reiser for 

medlemmer av bedømmelseskomite vil heller ikke belaste eksamensbudsjettet for inneværende år. 

Ved de administrative enhetene er også store deler av estimert underforbruk relatert til den pågående 
pandemien. Til sammen forventes et underforbruk på 5,8 mill. kr. knyttet til den delen av driften som 

ikke er bygningsrelatert. 

Det er sannsynlig at flytting tilbake til rehabilitert bygg utsettes til etter nyttår, og dette medfører at 
avsatte midler på 1,5 mill. kr til flytting først vil bli benyttet i 2021. 

Samlet overforbruk knyttet til brukerutstyr og prosjektrettede tiltak er 7,3 mill. kr. De største postene i 
denne summen skyldes valutakursendringer, inkludering av aulaen samt enkelte brukerinitierte 

endringsønsker i forbindelse med rehabiliteringen.  
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Overforbruk på investeringsbudsjettet skyldes nødvendig oppgradering som følge av utdatert teknologi 

knyttet til streaming/opptak av forelesninger.  

Basert på tilbakemelding fra enhetene er det på årsbasis anslått en besparelse på 11,9 mill. kr. relatert 

til covid-19. Tilsvarende økning i kostnader er estimert til 1,4 mill. kr. Det er en ambisjon om at deler 
av aktiviteten som var planlagt i 2020, skal gjennomføres i 2021 i tillegg til neste års ordinære 

aktivitet. Dette innebærer at en del av det samlede estimerte underforbruket på 21 mill. kr. ikke kan 

salderes, men må overføres til de respektive enhetene i 2021. 

På grunn av en viss usikkerhet i prognosene, anbefales det ikke noen budsjettjusteringer for resten av 

året. 

4. Oppsummering

Den økonomiske situasjonen for høyskolen vurderes som tilfredsstillende. 

Ekstraordinær kostnadsøkning som følge av covid-19 ser ut for å bli betydelig lavere enn 
kostnadsreduksjoner som oppstår av samme grunn. 

Rehabiliteringsprosjektet, anskaffelse av brukerutstyr og andre bygningsrelaterte forhold forventes å få 

en kostnadsøkning på nærmere 18% utover opprinnelig budsjett, der valutakursendringer og 
inkludering av aulaen utgjør den største delen av økningen.  

Underforbruk på fastlønnsbudsjettet ser fortsatt ut for å bli større enn ønskelig, men utnyttelse av 

lønnsrammene for fagstaben er økende. Utsatt og kansellert aktivitet på grunn av covid-19 bidrar til at 
akkumulerte avsetninger ved utgangen av året fortsatt vil være høye.  

På tross av overskridelser på poster knyttet til rehabiliteringen, er det generelt god kontroll og styring, 

og med fokus på en fornuftig prioritering som sikrer at ressurser blir allokert til de områder som bidrar 
til å realisere vedtatt strategi. 

Utarbeidet prognose viser et samlet underforbruk på 21 mill. kr., hovedsakelig på grunn av 
underforbruk knyttet til fastlønn og utsatt og kansellert aktivitet som følge av covid-19.  

Vedlegg: 

1. Økonomirapport pr. 2. tertial 2020 – utvidet omtale

2. Tekst NHHE – U.off. Offl § 23 første ledd

3. Tertialrapport pr. 2. tertial 2020 til KD
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VEDLEGG 1 til Økonomirapport pr. 2. tertial 2020 

1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Regnskap pr. 2. tertial 2020

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk på 6,7 mill. kr. Som oversikten på side to viser, er 

underforbruket hovedsakelig knyttet til fagstab og administrative enheter. På grunn av forsinkelse i 
årets lønnsoppgjør, oppstår også et avvik her. Selv om underforbruket forventes å øke mot slutten av 

året, ligger det an til  at antall årsverk på lønnsrammene blir høyere enn i 2019. Øvrige deler av 

fastlønnsbudsjettet viser i sum kun mindre avvik.  

Driftsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 38,1 mill. kr. Det er et underforbruk knyttet til faglige 

aktiviteter inkludert utvalgene på 10,5 mill. kr., en økning på 4,8 mill. kr. sammenlignet med 1. tertial. 

Store deler av disse midlene er bundet opp til aktiviteter som styres av den enkelte vitenskapelig 
ansatte, og det kan i noen tilfeller være vanskelig å forutse om aktivitetene vil bli gjennomført i 

samsvar med opprinnelig plan. Instituttene mottar dessuten midler til gruppeundervisning fra 

utdanningsutvalget på begynnelsen av året som skal benyttes i løpet av hele året. Dette forklarer 1,5 

mill. kr. av avviket. Som følge av ny rutine for beregning og postering av dekningsbidrag fra 
prosjektene, er det ikke blitt budsjettert med denne inntekten ved instituttene. Samlet bidrar dette til et 

avvik på 2,9 mill. kr. På grunn av covid-19, er i tillegg en stor del av reise- og møteaktivitet utsatt eller 

kansellert. På årsbasis er dette for instituttenes del estimert til 2,9 mill. kr. Underforbruk knyttet til 
driftsmidler forvaltet av administrative enheter er 11,3 mill. kr., en økning på 5,4 mill. kr. 

sammenlignet med 1. tertial. Av dette beløpet skyldes 3,3 mill. kr. periodiseringsavvik. 

Tilbakemeldinger fra administrative enheter indikerer at mange aktiviteter ikke vil bli gjennomført 
som følge av covid-19. Dette oppveies kun i liten grad av økte kostnader som forventes påløpt av 

andre årsaker. Det er god kontroll på kostnadene knyttet til husleie og drift av bygninger, og med 

unntak av Merino forventes det ingen avvik i forhold til budsjett på årsbasis. Det er foreløpig kun 

foretatt små anskaffelser av brukerutstyr, men signalene fra eiendom og IT tyder på at man er i rute, 
og at anskaffelsene vil bli gjennomført innen utgangen av året. 

Investeringsbudsjettet viser et underforbruk på til sammen 2 mill. kr. Dette er i sin helhet 
periodiseringsavvik. Avviket ved IT er knyttet til fellesutstyr, der arbeidet med utskifting og 

installering av nytt utstyr er styrt av arbeidsbelastningen ved IT drift. Kostnadene vil derfor ikke 

påløpe lineært. Eiendomsavdelingen rapporterer at planlagt utskiftning av lys i gangvei til Merino er 

ferdig. Øvrige tiltak er relatert til AV-utstyr. Avtale om ny leverandør er nå på plass, og utstyr vil bli 
anskaffet i løpet av kort tid.  

Det er et avvik på 7,4 mill. kr. knyttet til prosjektrettede tiltak. Av dette er 5,4 mill. kr. relatert til 

avsatte midler til egenfinansiering i forskningsprosjekter. På grunn av forsinkelser i prosjektene, er 
ikke kostnader påløpt i samme takt som budsjett. Resterende underforbruk på 2 mill. kr. knyttet til 

flere av de øvrige prosjektene, forventes også å øke mot slutten av året. Samtidig forventes noen ekstra 

kostnader påløpt ved andre prosjekter. Dette er omtalt under avsnittet om prognoser.  

Den nederste delen av tabellen på neste side viser samlede reserver til disposisjon for NHH sentralt 

ved utgangen av 2. tertial. Instituttene har i tråd med budsjett, benyttet deler av sine midler. I tillegg 

har øremerket bevilgning fra KD økt som følge av at høyskolen har mottatt 2,5 mill. kr. i støtte til 
ombygging av kantinen til undervisningsareal og 2,7 mill. kr. i revidert nasjonalbudsjett som følge av 

økte studieplasser, nye rekrutteringsstillinger og midlertidig reduksjon i arbeidsgiveravgift.  

Sak 50/20 - Vedlegg 1
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Tall i 1.000 kr.

Regnskap 

31.08.20

Budsjett 

31.08.20

Avvik 

budsjett - 

regnskap 

Årsbudsjett 

2020

- Årets bevilgning fra KD 334 274 334 274 0 501 412

- Dekningsbidrag BOA 3 983 1 933 -2 050 2 900

Sum årets dekningsside 338 257 336 207 -2 050 504 312

- Fagstab 113 935 118 430 4 495 186 780

- Spissing av forskning 912 912 0 992

- Administrativ bemanning institutter 9 688 9 710 22 15 185

- Stipendiater 28 594 27 713 -881 45 144

- Administrative enheter 53 187 54 918 1 731 86 211

- Lønnsøkning 630 1 999 1 369 6 000

- Lønnsrefusjoner -1 802 -1 333 469 -2 000

- Endret forpliktelse fleksitid 578 0 -578

- Yrkesskadeforsikring 152 250 98 250

Sum fastlønn 205 873 212 599 6 726 338 562

- Institutter 2 202 5 653 3 451 18 050

- Institutter - forskningstiltak -3 231 2 305 5 536 9 886

- Utvalg 7 387 8 922 1 535 11 832

- Eksamen (sensur og adm.) 4 395 6 351 1 956 11 300

- Styret - honorar og drift 631 1 483 852 2 175

- Driftsmidler forvaltet av administrative enheter  ,

ikke bygningsrelatert 29 604 40 907 11 303 61 867

Sum drift, ikke bygningsrelatert 40 989 65 620 24 632 115 111

- Drift egne bygg 4 207 4 720 513 7 060

- Husleie / drift nybygg 21 870 23 059 1 189 34 602

- Husleie Servicbygg, Jebsen, Vaktmesterbolig 4 903 5 542 639 8 317

- Husleie / drift Merino 11 606 13 183 1 577 21 306

- Brukerutstyr 269 333 65 46 375

INVESTERINGER:

- Investeringer IT 3 884 5 123 1 239 7 279

- Investeringer eiendom 0 857 857 1 285

STRATEGISKE SATSNINGER / 

PROSJEKTRETTEDE TILTAK:

Til enhetene 0 0

Til utvalgene 0 0

Prosjektrettede tiltak 2 082 9 517 7 435 14 845

Sum drift 89 809 127 954 38 145 256 180

Sum fastlønn og drift 295 682 340 554 44 871 594 742

Underforbruk (+) / overforbruk (-) 42 575 -4 346 -90 430

Inndekking av overforbruk:

IB 2020 UB 202008 UB 202008 UB 2020

Ubrukte midler KD -42 575 4 346 77 972

Bevilgning fra KD, øremerket rehablilitering 12 375

Overskuddsmidler NHHE 83

Inndekking overforbruk -42 575 4 346 90 430

Ubrukte midler KD 77 972 120 546 73 626 0

Bevilgning fra KD, øremerket rehablilitering/ombygging kantine12 375 17 580 12 375 0

Overskuddsmidler NHHE 16 388 16 388 16 388 22 510

Fri virksomhetskapital NHHE 31 890 31 890 31 890 31 890

Sum avsetninger sentralt 138 625 186 404 134 279 54 400

Overskuddsmidler NHHE 9 012 7 289 7 898 10 447

Fri virksomhetskapital NHHE 23 124 23 124 23 124 23 124

Sum avsetninger enhetene 32 136 30 413 31 022 33 571

Sum avsetninger 170 761 216 816 165 301 87 971
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2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Regnskap pr. 2. tertial 2020 og Prognoser

2020

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

BOA består av NFR-prosjekter, aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og 
oppdragsvirksomhet. Med unntak av NHHE genererer ikke denne virksomheten overskudd, men gir et 

dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. 

NHH Executive (NHHE) 

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

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

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

Budsjettert inntekt for 2019 basert på inngåtte kontrakter ved årets begynnelse var 64,9 mill. kr. 

Tilsvarende tall ved inngangen til 2020 var 72,5 mill. kr. Nye kontrakter og gaver mottatt pr. 2. tertial, 

har bidratt til en økning i budsjettet til 81,2 mill. kr.  

Som det fremgår av tabellen, er periodisert inntekt en god del lavere enn det man skulle forvente i 

forhold til budsjettert inntekt på årsbasis. Avviket er i stor grad tilknyttet prosjektene ved FAIR, og 

skyldes forskyvning i planlagte forskningsaktiviteter som følge av forsinkelser i rekruttering av 

prosjektansatte. I tillegg er ytterligere forsinkelser oppstått som følge av covid-19. Søknad om 

utvidet prosjektperiode er under behandling eller godkjent for de prosjektene dette gjelder. 
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Oversikt over BOA-prosjekter pr. finansieringskilde

Tall i 1.000 kr.

Bokført 

inntekt pr. 

2. tertial

2020

Års-

budsjett 

inntekt 

2020 (aug. 

2020)

Års-

budsjett 

inntekt 

2020 (april 

2020)

Års-

budsjett 

inntekt 

2020 (des. 

2019)

Års-budsjett 

inntekt 

2019 (des. 

2019)

Sum stalige etater 1 723 1 005 1 005 492 714

Senter for tjenesteinnovasjon 3 859

Norwegian Centre for Taxation 1 044 3 850 3 850 3 850 3 996

FAIR - diverse prosjekter 10 711 33 404 33 404 33 404 21 469

Øvrige NFR-prosjekter 2 031 13 353 11 260 7 054 16 336

Sum NFR 13 786 50 607 48 514 44 308 45 660

Sum kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0 0 0

Sum organisasjoner og stiftelser 1 200 3 480 3 480 2 910 1 257

Argentum Centre for Private Equity -25 500

Øvrige prosjekter næringsliv og privat 382 325 325 325 1 500

Sum næringsliv og privat 357 325 325 325 2 000

Sum andre bidragsytere 1 718 585 585 585 1 303

FAIR - diverse prosjekter 7 095 11 476 11 476 11 476 10 478

Sum forskningsprosjekter EU 7 095 11 476 11 476 11 476 10 478

Sum gaver og gaveforsterkninger 6 633 13 167 13 167 12 167 12 560

Sum tilskudd 32 510 80 645 78 552 72 263 73 972

Inntekt div. konferanser 88 150 150 150 240

Annen inntekt 171 428 428 70 355

Sum øvrige inntekter 259 578 578 220 595

SUM BOA 32 769 81 223 79 130 72 483 74 567

Som omtalt i tidligere rapporter, benyttes nå TDI-modellen for beregning av indirekte kostnader i alle 

nye prosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) eller EU. Fra og med 2020 er det 

innført nye rutiner, og ved hjelp av en egenutviklet «kalkulator» blir nå indirekte kostnader, 

egeninnsats og lønnsrefusjoner beregnet automatisk og bokført for hvert prosjekt. Det er i løpet av 
første tertial tilført 2,9 mill. kr. i dekningsbidrag til instituttene og 3,4 mill. kr. til styrets disposisjon.  

Det er siden forrige rapportering blitt innvilget to nye prosjekter i tillegg til de som er inkludert i 
tabellen ovenfor. Det ene prosjektet innebærer at NHH sammen med SNF blir partner i et nytt 

forskningssenter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures.  

Det er fortsatt høy aktivitet knyttet til nye søknader. Nedenfor vises en oversikt over hvilke søknader 

som forventes avklart mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021.  
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Finansieringskilde Program Institutt Tittel
Varighet (i 

år)

Søkt beløp              

(i 1 000) Valuta

Norges forskningsråd
Finansmarketfondet 

Researcher Project
SAM Inequalities in cognitive abilities and financial decision-making 4 3 000 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
Reshaping the World of Work: The Changing Dynamics of 

Labor Markets
4 7 996 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM

Shaky Income: The Causal Effects of Predictable Income 

Volatility and Income Risk on the

Economic and Psychological Well-Being of the Poor

4 10 068 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project FOR Green Resource Allocation, Ownership and Finance 4 12 000 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
Family and Early Childhood Development: Evidence from a new 

generation longitudinal dataset in Tanzania
6 12 000 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project FIN Acquisition-funding of aggregate corporate innovation activity 5 11 986 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project FOR The multiplicity of platform user behavior 4 7 996 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
Mind the Gap: Role of Siblings and Peers in Understanding 

Childhood Inequality
6 12 000 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
How Context Shapes Outcomes: Choice, Selection and 

Adaptation
4 6 775 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project FOR 2CO-OFFEND: Group Formation and the Criminal Career 4 7 975 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project FOR
EE-sharing: Economic and Environmental Sharing in 

Collaborative Transportation
4 7 998 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
A Gender Gap Paradox: Mechanisms Driving the Costs and 

Benefits of Parenthood
6 12 000 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
Challenges to shaping an inclusive work-life in rapidly changing 

labour markets: Firms, Human capital, and Family policy
6 11 994 NOK

Norges forskningsråd CSA FIN
Networking activities and PhD courses strengthening the 

research team at CCF
4 2 000 NOK

Norges forskningsråd CSA FOR Skatt og velferdsstatens finansiering i en digitalisert verden 3,5 1 414 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project FOR The future of welfare: A sustainable pension and tax system 4 12 000 NOK

Norges forskningsråd CSA FOR
Nettverksaktiviteter for å støtte fagutvikling og faglig fornyelse 

ved Center for Business Economics
4 1 586 NOK

Norges forskningsråd CSA FOR Transportation, logistics, energy and green business finance 3,5 2 000 NOK

Norges forskningsråd CSA SAM
Global Challenges, Sustainability, and the Welfare State - 

Perspectives from Labor, Behavioral and Macroeconomics
4 1 866 NOK

Norges forskningsråd Researcher Project SAM
When macro meets micro: Global challenges and heterogeneous 

responses in Norway
6 11 991 NOK

Norges forskningsråd
Finansmarketfondet 

Researcher Project
FIN Benefit corporations 3 2 240 NOK

Norges forskningsråd CSA SOL Kunstig intelligens i Business (KIB) 3 1 400 NOK

Norges forskningsråd KSP FOR Guiding the evacuation of large passenger ships 4 11 825 NOK

Norges forskningsråd BALANSE FOR Meeting the Challenge to Change the Culture at NHH 2 1 000 NOK

Horisont 2020 ERC AdG SAM
Proposal title Accepting unfairness: why morally motivated 

people accept unfair inequalities
5 2 500 EUR

Horisont 2020 ERC AdG SAM
Proposal title Understanding Childhood Inequality: Parenting 

Styles and Socioeconomic Status
5 2 500 EUR

Horisont 2020 MSCA-IF SAM
Investigating Fairness Perceptions of Different Types of 

Economic Discrimination
2 202 EUR

Horisont 2020 MSCA-IF SOL
Who Cares what the Future Brings: The Economics of 

Discounting in Dynamic Decision Making
2 214 EUR

3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2020

Prognosen viser et samlet underforbruk på 21 mill. kr. i forhold til budsjett. Dette er en økning på 12,1 

mill. kr. sammenlignet med 1. tertial. Samlet ubrukt bevilgning ved utgangen av året vil dermed bli 

24,5 mill. kr. mot budsjettert null. 
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Tall i 1.000 kr.

Årsbudsjett 

2020

Prognose 

2020 - pr. 

31.08.20

Avvik 

budsjett - 

prognose

Årsverk 

2020 

budsjett

Årsverk 

2020 

prognose

- Årets bevilgning fra KD 501 412 501 412 0

- Dekningsbidrag BOA 2 900 2 900 0

Sum årets dekningsside 504 312 504 312 0

- Fagstab 186 780 180 712 6 068 174,2 163,9

- Spissing av forskning 992 992 0 1,2 1,2

- Administrativ bemanning institutter 15 185 15 377 -192 20,6 20,4

- Stipendiater 45 144 45 144 0 70,0 70,0

- Administrative enheter 86 211 81 410 4 801 109,9 106,8

- Lønnsøkning 6 000 2 525 3 475

- Lønnsrefusjoner -2 000 -2 000 0

- Endret forpliktelse fleksitid

- Yrkesskadeforsikring 250 250 0

Sum fastlønn 338 562 324 410 14 152 375,9 362,3

- Institutter 18 050 15 190 2 860

- Institutter - forskningstiltak 9 886 8 884 1 002

- Utvalg 11 832 11 177 655

- Eksamen (sensur og adm.) 11 300 8 600 2 700

- Styret - honorar og drift 2 175 1 573 602

- Driftsmidler forvaltet av administrative enheter  , 

ikke bygningsrelatert 61 867 56 106 5 761

Sum drift, ikke bygningsrelatert 115 111 101 530 13 581

- Drift egne bygg 7 060 7 060 0

- Husleie / drift nybygg 34 602 34 602 0

- Husleie Servicbygg, Jebsen, Vaktmesterbolig 8 317 8 317 0

- Husleie / drift Merino 21 306 19 806 1 500

- Brukerutstyr 46 375 49 450 -3 075 

INVESTERINGER:

- Investeringer IT 7 279 8 179 -900 

- Investeringer eiendom 1 285 1 285 0

STRATEGISKE SATSNINGER / 

PROSJEKTRETTEDE TILTAK:

Til enhetene 0 0

Til utvalgene 0 0

Prosjektrettede tiltak 14 845 19 044 -4 199 

Sum drift 256 180 249 273 6 907

Sum fastlønn og drift 594 742 573 683 21 059

Underforbruk (+) / overforbruk (-) -90 430 -69 371 

Inndekking av overforbruk:

UB 2020 UB 2020

Ubrukte midler KD 77 972 53 491

Bevilgning fra KD, øremerket rehablilitering 12 375 15 880

Overskuddsmidler NHHE 83 0

Inndekking overforbruk 90 430 69 371

Ubrukte midler KD 0 24 481

Bevilgning fra KD, øremerket rehablilitering/ombygging kantine 0 1 700

Overskuddsmidler NHHE 22 510 20 288

Fri virksomhetskapital NHHE 31 890 31 890

Sum avsetninger sentralt 54 400 78 359

Overskuddsmidler NHHE 10 447 10 210

Fri virksomhetskapital NHHE 23 124 23 124

Sum avsetninger enhetene 33 571 33 334

Sum avsetninger 87 971 111 693

Sum avsetninger i % av årets bevilgning 18 % 22 %

Sum avsetninger sentralt i % av årets bevilgning 11 % 16 %
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Tabellen over gir også en oversikt over samlede avsetninger sentralt i form av overskuddsmidler og 

virksomhetskapital. I sum vil denne være 78,4 mill. kr. ved utgangen av 2020 inkludert forventet andel 

av årets overskudd fra NHHE.  

Fastlønn 

Samlet underforbruk på fastlønnsbudsjettet er 14,2 mill. kr. 

Prognosen knyttet til fagstaben viser et underforbruk. på 6,1 mill. kr. mot 13,8 mill. kr. ved utgangen 

av 1. tertial. Tre av instituttene forventer å ha bortimot full utnyttelse av lønnsrammen målt i antall 
årsverk på årsbasis. Øvrige institutter forventer et underforbruk. Oppdatert prognose for inneværende 

år er 163,9 årsverk mot prognostisert 161,3 årsverk ved forrige rapportering, og dette er 9,6 årsverk 

mer enn reell utnyttelse i 2019. Det presiseres at prognosen forutsetter at belastning av reisekostnader 

knyttet til prof. II’ere og gjesteforelesere vil påløpe i samme takt som de har gjort pr. 1. tertial. Det er 
også forutsatt at bruk av gjesteforelesere, timelærere, studentassistenter og intern sensur vil påløpe i 

tilnærmet samme takt som hittil i år. I prognosen er det også tatt høyde for egenfinansiering av årsverk 

og frigjorte lønnsmidler knyttet til prosjektene som føres etter TDI-modellen. Dette gjør at 
underforbruket målt i kroner er mindre enn man skulle anta når antall årsverk legges til grunn. 

Av de fem postdoktor-stillingene tilknyttet spissing av forskning som ble besatt i løpet av 2016, var 
det to stillinger igjen, og disse ble utfaset ved utløpet av juli.  

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

20,4 årsverkene utgjør 1 årsverk innleid vikar fra bemanningsbyrå.  

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

er det innenfor det enkelte år vanskelig å stipulere antallet årsverk på grunn av lovmessige 
sykepermisjoner og foreldrepermisjoner, som gir grunnlag for forlenget stipendiatperiode. Samtidig er 

det viktig ikke å la kortvarige forlengelser begrense antallet langsiktige nyansettelser i det enkelte år, 

når målsettingen er et jevnt høyt antall uteksaminerte kandidater. Det forventes at tildelt 

budsjettramme vil holde på årsbasis. Dersom antall årsverk skulle overstige budsjettet, vil dette kunne 
finansieres med tildelte midler til rekrutteringsstillinger fra revidert nasjonalbudsjett. 

Ved administrative enheter forventes det at antall årsverk vil bli lavere enn budsjettert som følge av 
forsinkelser i rekruttering til ledige stillinger. Det er i prognosen også tatt høyde for at 1,8 

administrative årsverk tilknyttet FAIR finansieres av sentrale lønnsmidler.  

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

tidligere år. Det er hittil i år foretatt lokale lønnsjusteringer som forventes å gi en årseffekt på 1,2 mill. 

kr. På grunn av covid-19 ble sentrale forhandlinger utsatt til august, og partene er nå til mekling frem 

til midten av oktober. Basert på signaler fra de sentrale forhandlingene, og forhandlinger som skal 
gjennomføres lokalt i løpet av høsten, er det antatt at samlet effekt av årets lønnsjustering vil bli ca. 

2,5 mill. kr.  

Mottatte refusjoner varierer over året, og selv om mottatte refusjoner ved utgangen av 2. tertial er 

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

Fra og med 2017 er sektoren pålagt å føre en avsetning for forpliktelse knyttet til fleksitid og ikke 

benyttede feriedager i regnskapet. På tross av at forpliktelser knyttet til opparbeidet fleksitid har økt 

siden 1. tertial, er det en forventning om at mesteparten av opparbeidet fleksitid og ferie skal kunne 

avvikles frem mot nyttår. Det er derfor i prognosen antatt at nivået på begge avsetninger vil være 
uendret i 2020, og at det ikke vil oppstå noen resultatmessig effekt av disse avsetningene i 

inneværende år.  

Drift 
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Dersom man holder effekten av covid-19 utenfor, ligger kostnadene knyttet til instituttene ved 

utgangen av 2. tertial omtrent på samme nivå som ved tilsvarende tidspunkt i 2019. Estimert 

underforbruk på årsbasis er i sin helhet knyttet til covid-19. Utover det, forventes midlene å bli 
oppbrukt på årsbasis. Som rapportert ved tidligere anledninger oppstår underforbruk ved at det til en 

viss grad kan forekomme etterslep i planlagte aktiviteter, og at en del midler er bundet opp i 

annuumsmidler. Dette medfører at det er vanskelig å forutse når den enkelte forsker kommer til å 
benytte midlene. Utover kostnadsbesparelser som følge av covid-19, er det også sannsynlig at tilført 

dekningsbidrag fra årets prosjektaktivitet ikke vil bli benyttet fullt ut. Det estimeres et underforbruk på 

1 mill. kr. 

Ved utvalgene forventes et underforbruk på 0,7 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig at 

sentersatsningen i regi av Forsknings- og formidlingsutvalget er forsinket og må skyves til 2021. 

Det forventes at de fleste eksamener gjennomføres digitalt i år. Dette medfører lavere kostnader til 

eksamensvakter, leie av lokaler og papir-/kopieringskostnader. Det er til gjengjeld påløpt ekstra 

kostnader knyttet til mertid for egne ansatte. Netto underforbruk på årsbasis forventes å bli 2,2 mill. kr. 
Reisekostnader til medlemmer av bedømmelseskomite forventes også betydelig redusert, og dette 

medfører en besparelse på 0,5 mill. kr. 

Kostnadene ved administrative enheter estimeres til 5,8 mill. kr. lavere enn budsjettert. Mange 

planlagte aktiviteter knyttet til reise- og møtevirksomhet vil bli forskjøvet eller falle bort som følge av 

covid-19. Til sammen medfører dette et underforbruk på 4,6 mill. kr. Overforbruk forventes blant 

annet som følge av utvidet driftsavtale med leverandøren av økonomi-/lønnssystem, pålegg fra Bergen 
Kommune om ny fettutskiller i kantine og belastning av drifts-tilskudd til Sammen på grunn av sent 

ankommet faktura for 2019. Samlet overforbruk forventes å bli 1 mill. kr.  

Innlemming av aulaen i rehabiliteringsprosjektet medfører at planlagt innflytting før jul ikke kan 

gjennomføres. Opsjonen på tre måneders leie av Merino vil sannsynligvis bli utløst, og avsatte midler 

på 1,5 mill. kr. til flytting forventes derfor ikke benyttet før i 2021. 

Prognosen for brukerutstyr er uforandret siden 1. tertial, og viser et overforbruk på 3,1 mill. kr. Dette 

er sammensatt av følgende poster: 

Valutakursendringer knyttet til anskaffelse av AV- og nettverksutstyr  4,7 mill. kr. 
Ekstra behov for kabling til AV-utstyr  0,3 mill. kr. 

Kostnadsbesparelse inventar       -1,9 mill. kr. 

Prognosen for IT-investeringer viser et overforbruk på 0,9 mill. kr. Dette skyldes at 

streaming/opptakssystem i nybygg, Jebsensenteret og i Drammensveien er basert på Adobe Flash 

teknologi som utgår i løpet av høsten 2020. Det er derfor behov for å skifte ut dette utstyret.  

Overforbruk knyttet til øvrige bygningsrelaterte forhold er estimert til 5,5 mill. kr., en økning på 1,2 

mill. kr. sammenlignet med 1. tertial. Økningen er sin helhet knyttet til ombygging av kontorlokaler i 

servicebygget. En nærmere beskrivelse av både denne og øvrige tiltak er listet nedenfor. 

Rehabilitering av aulaen er innlemmet i rehabiliteringsprosjektet. Dette medfører en ekstrakostnad på 

2,3 mill. kr. 

Det er foretatt noen brukerinitierte endringer (persienner møterom, endring av skranke og pult i 

vestibyle, oppgradering AV-kabling, endring av strøm-/nettverkspunkter) som medfører en 

ekstrakostnad på 0,4 mill. kr.  

I forbindelse med innspill til budsjettjusteringer i 1. tertial ble det varslet at areal avsatt til 

administrative enheter i rehabilitert bygg er for lite, og at det derfor er nødvendig å bygge om arealer i 
Servicebygget for å tilrettelegge for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Kostnad ble på det tidspunktet 

estimert til 0,5 mill. kr. Dette var basert på å få etablert påkrevd standard for aktivitetsbaserte 
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arbeidsplasser. Etter befaring og kostnadsvurdering av huseier og dennes leverandører viser det seg at 

ombyggingen også krever vesentlige oppdateringer av arealets tekniske systemer for å kunne bringe 

dette til normal standard. Ombyggingen estimeres nå samlet til 1,7 mill. kr. 

Det er innhentet tilbud på å legge maisgrus fra slutten av Jebsen-senteret og rundt hjørnet til 

høyblokken. Kostnaden vil påløpe i 2021, men arbeidet må settes i bestilling i år. Estimert kostnad er 
0,4 mill. kr. 

Styret har tidligere gitt klarsignal for å søke departementet om ekstra midler til omgjøring av kantine 
til undervisningsareal og bygging av ny personalkantine i 2021. Departement har bevilget 2,5 mill. kr. 

til dette formålet, under forutsetning av at NHH bidrar med et tilsvarende beløp. Forventet kostnad er 

5,6 mill. kr. hvorav prosjekteringskostnader utgjør 0,8 mill. kr. kr. Første rapportering på bevilgningen 

er mars 2021, og det vil derfor være gunstig om prosjektering er gjennomført i 2020. Styret har uttrykt 
at enkelte potensielle utfordringer knyttet til kantine og drift NHHS må avklares. Dette forutsettes løst 

før midler til prosjektering benyttes.  

Prognosen for øvrige prosjektrettede tiltak viser et netto underforbruk på 1,3 mill. kr. Årets 

sommerskole og case-competition for studentene må avlyses som følge av covid-19, noe som 

medfører en kostnadsreduksjon på 0,5 mill. kr. Det har ikke vært tilstrekkelige ressurser i 
forskningsadministrativ avdeling og økonomiavdelingen til å kunne prioritere implementering av 

prosjektmodulen i økonomisystemet. Aktiviteten foreslås forskjøvet til neste år, noe som medfører et 

underforbruk på 1,2 mill. kr. Som et forebyggende smitteverntiltak er det besluttet å innføre 

smittevernvakter. Ekstrakostnaden er beregnet til 0,4 mill. kr.  
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Resultatregnskap

Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Org.nr: 974 789 523

Beløp i 1000 kroner

Note 31.08.2020 31.08.2019 31.12.2019
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 1 336 374 332 672 493 726
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 32 511 28 068 58 762
Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0
Salgs- og leieinntekter 1 36 750 38 799 72 176
Andre driftsinntekter 1 1 919 2 924 4 521

Sum driftsinntekter 407 554 402 462 629 185

Driftskostnader
Varekostnader 0 0 0
Lønnskostnader 2 249 696 239 825 387 219
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 7 085 13 124 10 369
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle 4,5 0 0 0
Andre driftskostnader 3 102 589 115 523 194 873

Sum driftskostnader 359 371 368 472 592 460

Driftsresultat 48 183 33 991 36 724

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6 80 60 116
Finanskostnader 6 403 104 239

Sum finansinntekter og finanskostnader -324 -44 -123

Resultat av periodens aktiviteter 47 859 33 947 36 601

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 I -47 859 -33 947 -31 677
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 8 0 0 -4 925

Sum avregninger og disponeringer -47 859 -33 947 -36 601

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 0 0 0
Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 9 0 0 0

Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre 10 0 0 0
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 0 0 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0
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Balanse

Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Beløp i 1000 kroner

Note 31.08.2020 31.12.2019
EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Programvare og lignende rettigheter 4 6 158 6 323
Immaterielle eiendeler under utførelse 4 0 0

Sum immaterielle eiendeler 6 158 6 323

II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 11 366 11 263
Maskiner og transportmidler 5 538 673
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 34 640 36 523
Anlegg under utførelse 5 0 0
Infrastruktureiendeler 5 0 0

Sum varige driftsmidler 46 545 48 460

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11 660 660
Obligasjoner 0 0
Andre fordringer 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 660 660

Sum anleggsmidler 53 363 55 443

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12 0 0

Sum beholdning av varer og driftsmateriell 0 0

II Fordringer
Kundefordringer 13 2 976 17 600
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 1 008 4 101
Andre fordringer 14 29 953 10 593

Sum fordringer 33 937 32 294

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 362 852 304 597
Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger 17 1 208 6 238
Andre bankinnskudd 17 0 0
Kontanter og lignende 17 0 0

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 364 060 310 835
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Sum omløpsmidler 397 997 343 129

Sum eiendeler drift 451 360 398 572

IV Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og 
Fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre 9 0 0

Sum fordringer vedrørende innkrevningsvirksomhet og andre 0 0

Sum eiendeler 451 360 398 572
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Balanse

Virksomhet: Norges Handelshøyskole
Beløp i 1000 kroner

Note 31.08.2020 31.12.2019
STATENS KAPITAL OG GJELD

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8 0 0
Opptjent virksomhetskapital 8 55 673 55 673

Sum virksomhetskapital 55 673 55 673

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 I 160 626 112 767

Sum avregninger 160 626 112 767

III Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 4, 5 52 683 54 783
Ikke inntektsført bevilgning 15 III 17 580 12 375

Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte) 70 263 67 158

Sum statens kapital 286 563 235 598

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser 0 0

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 0 0

II Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 0

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 25 701 15 134
Skyldig skattetrekk 20 470 19 326
Skyldige offentlige avgifter 19 378 14 119
Avsatte feriepenger 20 640 31 958
Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) 15 II 50 180 40 626
Mottatt forskuddsbetaling 16 7 726 24 415
Annen kortsiktig gjeld 18, 20 20 701 17 397

Sum kortsiktig gjeld 164 797 162 973

Sum gjeld 164 797 162 973

Sum statens kapital og gjeld drift 451 360 398 572

IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer
Ikke utbetalt bevilgning mottatt til tilskuddsforvaltning (nettobudsjetterte) 10A,10B 0 0
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 10C 0 0

Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer 0 0

Sum statens kapital og gjeld 451 360 398 572
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Beløp i 1000 kroner Note 31.08.2020 31.12.2019 Budsjett 2020T2
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet (nettobudsjetterte) 339 479 479 409 339 479

innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer (nettobudsjetterte) 0 0 0

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 40 166 92 137 43 304

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 0

innbetalinger av tilskudd og overføringer 29 362 46 147 47 572

innbetaling av refusjoner 0 0 0

innbetalinger knyttet til konsortie-/samarbeidsavtaler 0 0 0

andre innbetalinger 11 145 24 834 18 535

Sum innbetalinger 420 152 642 527 448 890

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 256 995 385 876 289 601

utbetalinger for kjøp av varer og tjenester 106 279 208 736 156 132

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -1 015 698 0

utbetalinger og overføringer til andre statsetater 0 0 0

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 0 0 0

andre utbetalinger 0 7 660 0

Sum utbetalinger 362 260 602 970 445 733

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* 57 892 39 557 3 157

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+) 0 1 0

utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og  varige driftsmidler (-) -4 985 -11 750 -7 311

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+) 0 0 0

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-) 0 0 0

innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer (+) 0 0 0

utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer (-) 0 0 0

innbetalinger av utbytte (+) 0 0 0

innbetalinger av renter (+) 4 28 0

utbetalinger av renter (-) -7 -7 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 988 -11 728 -7 311

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital (+) 0 0 0

tilbakebetalinger av virksomhetskapital (-) 0 0 0

utbetalinger av utbytte til statskassen (-) 0 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 0

0

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+) 0 0 0

innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre (+) 0 0 0

Innbetalinger fra andre virksomheter til tilskudd til andre (+) 0 0 0

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-) 0 0 0

skatter, avgifter og gebyrer direkte til statskassen (+) 0 0 0

avregning med statskassen vedrørende innkrevingsvirksomhet (-) 0 0 0

Netto kontantstrøm knyttet til overføringer 0 0 0

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 321 144 0

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 53 225 27 973 -4 154

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 310 835 282 862 0

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 364 060 310 835 -4 154

* Avstemming Note 31.08.2020 31.12.2019

avregning av bevilgningsfinansiert aktivitet 47 859 31 677

disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 0 4 925

bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0

ordinære avskrivninger 7 085 10 369

nedskrivning av anleggsmidler 0 259 033

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) -4 985 -11 750

endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler -2 100 -257 653

endring i beholdninger av varer og driftsmateriell 0 0

endring i kundefordringer 14 624 -8 102

endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 9 554 12 219

endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 0 0

endring i leverandørgjeld 10 567 -16 130

effekt av valutakursendringer -321 -144

poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter 4 988 11 728

poster klassifisert som kontantstrømmer knyttet til overføringer 0 0

endring i andre tidsavgrensningsposter -29 380 3 385

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* 57 892 39 557

Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)
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Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og 
likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot 
statens konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank.

Bevilgningsoppstillingens del III viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i 
statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til 
historisk kostpris på transaksjonstidspunktet.

Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Virksomhetsregnskapet for statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsregnskapet (nettobudsjetterte 
virksomheter) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsregnskapet er i 
henhold til krav i bestemmelsenes punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet. 

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til bestemmelsenes punkt 3.7.1. Nettobudsjetterte 
virksomheter får bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet innbetalt på sin bankkonto. Beholdninger på virksomhets oppgjørskonto i 
Norges Bank overføres til nytt år.  

Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1. januar til den aktuelle balansedagen.

Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i henhold til tildelingsbrev og hvilke utbetalinger som er 
registrert i statens konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og  avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter inndelingen 
Stortinget har fastsatt for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.
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Del I
Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post
Samlet 
utbetaling

260 Universiteter og høyskoler 50 339 479
271 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen01 0
271 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen21 0

275
Tiltak for høyere utdanning og 
forskning 21 0

275
Tiltak for høyere utdanning og 
forskning 45 0

275
Tiltak for høyere utdanning og 
forskning 70 0

339 479

2xx Formålet/virksomheten 0
2xx Formålet/virksomheten 0
2xx Formålet/virksomheten 0

339 479

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0
xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0

0

Sum utbetalinger i alt 339 479

Note
Regnskap 
31.08.2020

Oppgjørskonto i Norges Bank
17 304 597

58 255
17 362 852

Øvrige bankkonti Norges Bank2)

17 6 238
-5 030

17 1 208

Del III

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet
Konto Tekst Note 31.08.2020 31.12.2019 Endring
6001/8202xx 17 362 852 304 597 58 255
628002 11 0 0 0
6402xx/8102xx 1 208 6 238 -5 030

Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Beløp i 1 000 kroner

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2020 for nettobudsjetterte virksomheter pr. 31.08.2020

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)

DEL II

Statlige universiteter og høyskoler
Driftsutgifter

Posttekst

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)

Beholdninger rapportert i likvidrapport 1)

Sum utgående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 
nyttes under post 70

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Spesielle driftsutgifter

2) Oversikten skal omfatte andre konti som virksomheten har i Norges Bank. Som eksempel nevnes gavekonti.

Tilskudd, kan nyttes under post 21

Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsututvikling i høyere utdanning

272
Direktoratet for 
internasjonalisering og 

50 0

273
Unit - Direktoratet for IKT og 
fellestjenester i høyere 

50 Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning

1) Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse
beholdningen spesifiseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal også inngå i
oversikten over beholdninger rapportert til kapitalregnskapet. Vesentlige beløp spesifiseres særskilt nedenfor.

Sum utgående saldo på øvrige bankkonti i Norges Bank

Oppgjørskonto i Norges Bank
Leieboerinnskudd
Gaver og gaveforsterkninger

0

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Samlet sum på  kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 
overføres
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l
Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter
Beløp i 1000 kroner

31.08.2020 31.08.2019 Budsjett 2020T2
Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 339 479 319 606 334 274

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) -4 985 -8 785 -7 311
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 7 085 13 124 7 085
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0 0
- periodens tilskudd til andre (-) 0 0 0

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet1) -5 205 8 728 0
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 336 374 332 672 334 048

Inntekt fra bevilgninger fra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement1) 0 0 0

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning /driftstilskudd (-) 0 0 0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 0 0 0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) 0 0 0
- tilskudd til andre (-) 0 0 0

Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 0 0 0
Sum inntekt fra bevilgninger fra andre departement 0 0 0

1) Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen.

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) 336 374 332 672 334 048

Gebyrer og lisenser 1) 2)

Gebyrer 0 0 0
Lisenser 0 0 0
Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) 0 0 0

Tilskudd og overføringer fra statlige etater 1)

Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater 1 723 716 694
+ periodens tilskudd fra andre statlige etater via andre virksomheter 0 0 0
- periodens tilskudd til andre virksomheter (-) 0 0 0

Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater 1 723 716 694
Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR) 12 431 18 016 33 611

+ periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+) 1 355 1 696 1 791
- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) 0 -2 096 0

Periodens netto tilskudd fra NFR 13 786 17 616 35 402
Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige etater (spesifiseres)2) 0 0 0
Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater 15 509 18 332 36 096

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 1)

Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) 0 0 0
+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+) 0 0 0
- periodens tilskudd/overføring fra RFF til andre (-) 0 0 0

Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF 0 0 0
Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0
Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser 1 200 1 916 2 387
Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private 357 -57 240
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere 1 718 1 440 525

- periodens tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre virksomheter (-) 0 0 0
Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere 3 274 3 300 3 151
Periodens tilskudd/overføring fra EUs  rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020) 7 095 841 11 476

+ periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+) 0 0 0

1) Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrene eller lisensene skal
klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. 2) Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som 
skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innkrevingsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevingsvirksomhet i 
resultatregnskapet og spesifiseres i note 9.

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linjene N1.21 skal bare omfatte tilskudd/overføringer som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-

2) Vesentlige bidrag skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Linje N1.30 skal omfatte tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-
13.
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- periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) 0 0 0
Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horisont 2020) 7 095 841 11 476
Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 0 0 0

+ periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+) 0 0 0
- periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) 0 0 0

Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 0 0 0
Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere2) 0 0 0

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 10 369 4 141 14 627

2) Gjelder tilskudd/overføringer som ikke omfattes av bestemmelsene i F-07/2013.

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger 1)

Inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 6 633 5 595 8 006
Sum inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 6 633 5 595 8 006

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet)
32 511 28 068 58 729

Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 1)

Statlige etater 4 787 3 950 6 281
Kommunale og fylkeskommunale etater 0 304 0
Organisasjoner og stiftelser 0 0 0
Næringsliv/privat 4 430 6 353 6 405
Andre 0 0 0
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 9 217 10 608 12 685

1) Avsnittet skal omfatte oppdragsinntekter som omfattes av bestemmelsene i rundskriv F-07-13.

Andre salgs- og leieinntekter
Salgsinntekter åpne kurs NHHE 24 263 24 913 25 595
Andre salgsinntekter 1 413 1 163 1 504

Andre leieinntekter 1 858 2 114 1 802
Sum andre salgs- og leieinntekter 27 533 28 191 28 900

Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 36 750 38 799 41 586

Andre driftsinntekter
Gaver som skal inntektsføres 0 0 0
Øvrige andre inntekter 1 919 2 923 1 698
Øvrige andre inntekter NHHE 0 0 0
Øvrige andre inntekter1) 0 0 0
Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) 1 919 2 923 1 698

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. 1)

Salg av eiendom 0 0 0
Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 0
Salg av andre driftsmidler 0 0 0
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregnskapet) 0 0 0

Sum driftsinntekter 407 554 402 462 436 061

Tilleggsopplysninger (gjelder bruttobudsjetterte virksomheter):

1) Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal 

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifiseres i KD-
avsnittet. Avsnittet gjelder bidrag som tilfredsstiller kravene i rundskriv F-07-13.

1) Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) 
Beløp i 1000 kroner

Innskutt  virksomhetskapital: Beløp

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2020 0
Oppskrivning av eierandeler  i perioden (+) 0
Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) 0
Salg av eierandeler i perioden (-) 0
Kjøp av eierandeler i perioden (+) 0
Innskutt virksomhetskapital 31.08.2020 0

Bunden opptjent virksomhetskapital:

Bunden opptjent virksomhetskapital pr. 01.01.2020 660
Kjøp av aksjer i perioden 0
Bokført verdi solgte aksjer i perioden (-) 0
Oppskrivning av aksjer i perioden 0
Nedskrivning av aksjer i perioden (-) 0
Bunden opptjent virksomhetskapital 31.08.2020 660

Innskutt og bunden opptjent virksomhetskapital 31.08.2020 660

Annen opptjent virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2020 55 014

Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) 0
Overført fra periodens resultat 0

Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) 0
Annen opptjent virksomhetskapital 31.08.2020 55 014

Sum virksomhetskapital 31.08.2020 55 673

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte og 
bidragsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra 
oppdragsfinansiert aktivitet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i 
randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet 
virksomhetskapital, dvs. den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.

Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som 
derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den 
enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet.

Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av opptjent 
virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen. (Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent 
virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter)
Beløp i 1000 kroner

Del I: Inntektsførte ordinære bevilgninger:
Avsetning pr. 

31.08.2020

Overført fra 
virksomhets-

kapital

Avsetning pr. 
31.12.2019

Endring i 
perioden

Kunnskapsdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver
Bygnings-og IT- relaterte anskaffelser 2 096 0 0 2 096
Diverse tidsavgrensede prosjektrettede tiltak 8 433 0 10 502,00 -2 069
Forskningstiltak institutter 11 227 0 7 996,00 3 231
Program- og fagutvalg 1 535 0 0 1 535
Fastlønn fagstab 4 350 0 0 4 350
Fastlønn stipendiatstillinger -923 0 0 -923
Fastlønn administrativ stab 1 311 0 0 1 311
Lønnsrefusjoner / -justering 1 989 0 0 1 989
Drift institutter 3 451 0 0 3 451
Drift administrative enheter og styret 17 369 0 918 16 451

Andre oppgaver1) 0 0 0 0
SUM konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver 50 837 0 19 416 31 421
Vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver
Satsningsprogram i bedr.øk. analyse/Satsing i finans 1 889 0 1 889,00 0
Enheter finansiert av oppspart VK 0 0 0
Overskudd NHHE - til disposisjon for enhetene 7 289 0 9 012,10 -1 724
Overskudd NHHE - til styrets disposisjon 16 388 0 16 388,20 0
Opptjent overskudd NHHE 16 404 0 9 395,80 7 008
Tilført DB 3 983 0 0 3 983

Andre oppgaver1) 0 0 0 0
SUM vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver 45 953 0 36 685 9 268
Påbegynte investeringsprosjekter
Rehabiliteringsprosjekt - ekstraord. kostnader 44 779 0 56 666,00 -11 887

Andre oppgaver1) 0 0 0 0
SUM påbegynte investeringsprosjekter 44 779 0 56 666 -11 887
Andre formål
Udisponert ubrukt bevilgning 19 058 0 0 19 058

Andre formål1) 0 0 0 0
SUM andre formål 19 058 0 0 19 058
Sum Kunnskapsdepartementet 160 626 0 112 767 47 859

Andre departementer 
Oppgave 1 0 0 0 0
Oppgave 2 0 0 0 0
Oppgave 3 0 0 0 0

Andre oppgaver1) 0 0 0 0
Sum andre departementer 0 0 0 0

Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 160 626 0 112 767 47 859

Tilført fra annen virksomhetskapital 0

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og 
bevilgningsfinansiert aktivitet 47 859

Den andel av ordinære bevilgninger og midler som er inntektsført, men ikke benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal 
spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor ordinær bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal 
behandles tilsvarende:
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts

Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:
Avsetning pr. 

31.08.2020
Avsetning pr. 

31.12.2019
Endring i 
perioden

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)
Diverse prosjekter 900 607 293
Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Tiltak/oppgave/formål 1) 0 0 0
Sum andre statlige etater (unntatt NFR og RFF) 900 607 293

Norges forskningsråd
Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) 3 136 3 136 0
SFF: FAIR 15 858 6 111 9 746
 Diverse prosjekter 9 393 5 578 3 815

Tiltak/oppgave/formål 1) 0 0 0
Sum Norges forskningsråd 28 386 14 825 13 561

Regionale forskningsfond
Tiltak/oppgave/formål 0 0 0
Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Tiltak/oppgave/formål1) 0 0 0
Sum regionale forskningsfond 0 0 0

Andre bidragsytere
Kommunale og fylkeskommunale etater 0 0 0
Organisasjoner og stiftelser 149 -1 149
Næringsliv og private bidragsytere 5 42 -37
Øvrige andre bidragsytere 5 132 7 298 -2 166
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 13 702 11 908 1 794
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål 0 0 0

Sum andre bidrag2) 18 988 19 247 -260

Andre tilskudd og overføringer3) 0 0 0
Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer 18 988 19 247 -260

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag 48 274 34 680 13 594

Gaver og gaveforsterkninger
Gave fra DNB 745 745 0
Gave fra Bergen Rederiforening 57 425 -368
Gave fra Norgesgruppen 972 1 757 -786
Gave fra Den norske revisorforening -21 158 -180
Gave Equinor 184 465 -281
Gave Telenor 1 156 1 503 -347
Diverse gaver -1 187 892 -2 079

Tiltak/oppgave/formål/giver 1) 0 0 0
Sum gaver og gaveforsterkninger 1 906 5 946 -4 040

Sum ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver mv 50 180 40 626 9 554
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Kunnskapsdepartementet
Øremerket bevilgning KD - rehabiliteringsprosjekt 12 375 12 375 0
Øremerket bevilgning KD - oppgradering undervisningsareal 2 500 0 2 500
Øremerket bevilgning KD RNB - studieplasser og rekrutteringsstillinger 4 906 0 4 906
Redusert bevilgning KD RNB - midlertidi redusert arb.giveravgift -2 201 0 -2 201
Sum Kunnskapsdepartementet 17 580 12 375 5 205

Andre departementer
Periodisering driftsbevilgning - andre departementer (delårsregnskap) 0 0 0
Tiltak/oppgave/formål 0 0 0
Tiltak/oppgave/formål 0 0 0
Sum andre departementer 0 0 0

Sum ikke inntektsførte bevilgninger 17 580 12 375 5 205
,

Generelle merknader:

1) Vesentlige poster spesifiseres om nødvendig i egne avsnitt under  oppstillingen

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt inntektsføring)4)

Forpliktelse pr. 
31.08.2020

Forpliktelse pr. 
31.12.2019

Endring i 
perioden

4) Del III gjelder bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet til tiltak som er omhandlet i tildelingsbrevet og bevilgninger fra andre departementer som
skal behandles tilsvarende. Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte tiltak hvor det kan dokumenteres at
midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin eller senere  fra bevilgende myndighets side, skal spesifiseres i denne delen. Eventuelle periodiseringer
av ordinære bevilgninger  i delårsregnskapene skal  presenteres på egen linje i denne delen av  noten.

I del I  Inntektsførte ordinære bevilgninger  skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av noten som spesifiserer 
avsetningene under Kunnskapsdepartementet. Avsnittene gjelder tiltak som skal dekkes av den løpende driftsbevilgningen. I avsnittet "Konkrete 
påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver" skal institusjonene føre opp tildelinger til påbegynte aktiviteter virksomhet som ikke er fullført i 
perioden. I avsnittet "Avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til 
institusjonens strategiske plan eller annet planvedtak er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom ordinære bevilgninger i 
de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Påbegynte investeringsprosjekter" skal institusjonene føre opp avsetninger til påbegynte 
investeringsprosjekter med dekning over den løpende driftsbevilgningen som er forutsatt fullført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom  
slike bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre formål" skal institusjonene føre opp avsetninger uten 
spesifisert formål eller formål som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. 

2) Skal bare omfatte prosjekter som tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13.

3) Skal omfatte tilskudd og overføringer som ikke tilfredsstiller kravene til bidragsfinansiert aktivitet i rundskriv F-07/13

Større bevilgningsfinansierte tiltak med utsatt inntektsføring og bevilgningsfinansierte prosjekter hvor det kan dokumenteres at midlene er forutsatt 
brukt i påfølgende termin eller senere  fra bevilgende myndighets side, skal spesifiseres i notens del III , jf. fotnote 4) ovenfor. 
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Beløp i 1000 kroner

DEL I 

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 31.08.2020 31.12.2019
Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1) 296 3 849
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1) 0 0
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1) 0 0
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1) 713 252
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre1) 0 0
Andre prosjekter2) 0 0
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter 1 008 4 101

DEL II

Mottatt forskuddsbetaling 31.08.2020 31.12.2019
Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater1) 3 420 8 767
Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater1) 0 0
Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser1) 0 0
Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private1) 4 306 15 648
Oppdragsfinansiert aktivitet - andre1) 0 0
Andre prosjekter2) 0 0
Sum mottatt forskuddsbetaling 7 726 24 415

Prosjektene spesifiseres etter sin art.

1) Gjelder aktivitet som faller inn under bestemmelsene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt
under oppstillingen.

2) Gjelder aktivitet som ikke tilfredsstiller kravene i F-07-13. Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under
oppstillingen.
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

Beløp i 1000 kroner

Budsjett pr 
31.08.2020

Regnskap pr 
31.08.2020

Avvik budsjett/ 
regnskap pr 
31.08.2020

Regnskap pr 
31.12.2019

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 334 048 336 374 -2 326 493 726
Inntekt fra gebyrer 0 0 0 0
Inntekt fra tilskudd og overføringer 58 729 32 511 26 218 58 762
Salgs- og leieinntekter 39 784 36 750 3 033 72 176
Andre driftsinntekter 3 520 1 919 1 601 4 521

Sum driftsinntekter 436 081 407 554 28 527 629 185

Driftskostnader
Varekostnader 0 0 0 0
Lønn og sosiale kostnader 289 601 249 696 39 905 387 219
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7 085 7 085 0 10 369
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 0 0
Andre driftskostnader 136 446 102 589 33 857 194 873

Sum driftskostnader 433 132 359 371 73 761 592 460

Driftsresultat 2 949 48 183 -45 234 36 724

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 0 80 -80 116
Finanskostnader 0 403 -403 239

Sum finansinntekter og finanskostnader 0 -324 324 -123

Resultat av periodens aktiviteter 2 949 47 859 -44 910 36 601

Avregninger
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 0 -47 859 47 859 -31 677
Tilført annen opptjent virksomhetskapital 0 0 0 -4 925

Sum avregninger 0 -47 859 47 859 -36 601

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0 0 0
Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet 0 0 0 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Tilskudd til andre 0 0 0 0
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 0 0 0 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0 0



50/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 - 20/01002-5 Økonomirapport 2. tertial 2020 : Regnskap 2. tertial 2020 til Kunnskapsdepartementet

Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Utgiftsart/inntektsart Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett
31.12.2018 31.12.2019 31.08.2020 T2 2020

1. Utgifter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 373 585 385 876 256 995 289 601
Varer og tjenester 151 152 217 094 105 265 156 132

Sum driftsutgifter 524 738 602 970 362 260 445 733

Investeringsutgifter
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 9 852 11 750 4 985 7 311

Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 9 852 11 750 4 985 7 311

Overføringer fra virksomheten
Utbetalinger til andre statlige regnskaper 0 0 0 0
Andre utbetalinger 0 0 0 0

Sum overføringer fra virksomheten 0 0 0 0

Finansielle aktiviteter
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0
Andre finansielle utgifter 12 7 7 0

Sum finansielle aktiviteter 12 7 7 0

SUM UTGIFTER 534 601 614 727 367 251 453 044

2. Inntekter Budsjett
31.12.2018 31.12.2019 31.08.2020 T2 2020

Driftsinntekter
Inntekter fra salg av varer og tjenester 76 634 92 137 40 166 43 304
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 0 0
Refusjoner1) 0 0 0 0
Andre driftsinntekter 22 083 24 834 11 145 18 535

Sum driftsinntekter 98 717 116 972 51 311 61 839

Inntekter fra investeringer
Salg av varige driftsmidler 0 1 0 0

Sum investeringsinntekter 0 1 0 0

Overføringer til virksomheten
Inntekter fra statlige bevilgninger til drift 535 678 525 556 368 841 387 051
Innbetalinger fra fagdepartementet til tilskudd til andre 0 0 0 0
Innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre 0 0 0 0
Andre innbetalinger 0 0 0 0

Sum overføringer til virksomheten 535 678 525 556 368 841 387 051

Finansielle aktiviteter
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbet. av rente) -14 173 325 0

Sum finansielle aktiviteter -14 173 325 0

SUM INNTEKTER 634 380 642 700 420 477 448 890
3. Netto endring i kontantbeholdning (2-1) 99 779 27 973 53 225 -4 154

Kontroller
Netto endring  fra kontantstrømoppstillingen 99 779 27 973 53 225 -4 154
Samsvarstest tabell/oppstilling 0,00 0,00 0,00

1) Merk at denne linjen ikke skal benyttes ved standardrefusjoner for arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd.
Slike refusjoner skal inngå som utgiftsreduksjon (  kreditpostering) på linjen for lønnsutgifter.

Regnskap
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett for
31.12.2018 31.12.2019 31.08.2020 T2 2020

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet 490 493 479 409 339 479 334 274
Bevilgninger fra andre departement 0 0 0 0
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer 2 561 1 976 2 016 694
Tildelinger fra Norges forskningsråd 42 622 44 453 27 347 35 402

Sum bevilgninger til statsoppdraget 535 676 525 838 368 841 370 370

Overføringer til virksomheten
Overføringer fra fagdepartementet til tilskudd til andre 0 0 0 0
Overføringer fra andre departement til tilskudd til andre 0 0 0 0
Overføringer fra andre virksomheter til tilsudd til andre 0 0 0 0

Sum overføringer til virksomheten 0 0 0 0

Offentlige og private bidrag 

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner1)
0 0 0 0

Bidrag fra private 1 953 2 169 1 221 3 151
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner 14 396 7 599 8 889 11 476

Sum bidrag 16 349 9 768 10 110 14 627

Oppdragsinntekter m.v.
Oppdrag fra statlige virksomheter 14 165 15 619 7 912 6 281
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter 958 636 0 0
Oppdrag fra private 12 343 26 698 8 023 6 405
Andre inntekter og tidsavgrensninger 54 889 64 142 25 591 51 208

Sum oppdragsinntekter m.v. 82 355 107 094 41 526 63 893

SUM INNTEKTER 634 380 642 700 420 477 448 890

Tabell 1 - sum inntekter 634 380 642 700 420 477 448 890
Undersum 579 491 578 559 394 886 397 682
Andre inntekter 29 452 31 114 29 452 30 599

Inntektstype
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Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Balansedag 31. desember Regnskap Regnskap Regnskap Endring 2019
Beløp i TNOK 31.12.2018 31.12.2019 31.08.2020  til 2020

Kontantbeholdning
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank 281 064 304 597 362 852 58 255
Beholdning på andre bankkonti 1 797 6 238 1 208 -5 030
Andre kontantbeholdninger 0 0 0 0

Sum kontanter og kontantekvivalenter 282 862 310 835 364 060 53 225

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår :
Feriepenger m.v. 29 688 31 958 20 640 -11 317
Skattetrekk og offentlige avgifter 32 213 33 444 39 849 6 404
Gjeld til leverandører 30 977 11 033 24 693 13 660
Gjeld til oppdragsgivere -4 517 6 815 4 750 -2 065
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning  og andre overføringer 0 0 0 0
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår 6 843 6 804 -9 252 -16 056

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår 95 204 90 054 80 680 -9 374

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige 
budsjettår:

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 12 471 14 825 28 386 13 561
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet 0 56 666 44 779 -11 887
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet 26 938 19 416 50 837 31 421
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål 30 717 36 685 45 953 9 267
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer 0 0 0 0

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår 70 127 127 592 169 955 42 362

Andre avsetninger:
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål 67 443 38 175 58 431 20 256
Fri virksomhetskapital 50 089 55 014 55 014 0

Sum andre avsetninger 117 532 93 189 113 445 20 256

Langsiktig gjeld (netto)
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler 0 0 -20 -20
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0

Sum langsiktig gjeld 0 0 -20 -20

SUM NETTO GJELD OG FORPLIKTELSER 282 862 310 835 364 060 53 225

Kontroll 0 0 0 0
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Balanseoppstilling

Virksomhet: Norges Handelshøyskole

Beløp i 1000 kroner
EIENDELER 31.08.2020 31.12.2019 31.12.2018

A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler 6 158 6 323 6 784
II Varige driftsmidler 46 545 48 460 305 652
III Finansielle anleggsmidler 660 660 660
Sum anleggsmidler 53 363 55 443 313 096

B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell 0 0 0
II Fordringer 33 937 32 294 31 935
III Bankinnskudd, kontanter og lignende 364 060 310 835 282 862
Sum omløpsmidler 397 997 343 129 314 797

Sum eiendeler drift 451 360 398 572 627 893

IV Fordringer verørende innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0

Sum eiendeler 451 360 398 572 627 893

STATENS KAPITAL OG GJELD 31.08.2020 31.12.2019 31.12.2018

C. Statens kapital
I Virksomhetskapital 55 673 55 673 50 749
II Avregninger 160 626 112 767 81 090
III Utsatt inntektsføring av bevilgninger 70 263 67 158 340 508
Sum statens kapital 286 563 235 598 472 347

D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser 0 0 0
II Annen langsiktig gjeld 0 0 0
III Kortsiktig gjeld 164 797 162 973 155 546
Sum gjeld 164 797 162 973 155 546

Sum statens kapital og gjeld drift 451 360 398 572 627 893

IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer 0 0 0

Sum statens kapital og gjeld 451 360 398 572 627 893
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BUDSJETT 2021 - FORELØPIG BEHANDLING 

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 20/03408-2 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.2020 51/20 

Forslag til vedtak: 
Styret tar forslag til foreløpig budsjett for 2021 til orientering og legger til grunn at 
merknadene som kom frem i møtet innarbeides i endelig budsjettforslag for 2021 som vil bli behandlet 
i styremøte 17. desember 2020. 

Bakgrunn: 
Formålet med foreløpig behandling av budsjettet er å få styrets synspunkter og innspill til de 
overordnede rammene og omfanget av de strategiske prioriteringene for neste års budsjett. Det er i 

denne omgang størst fokus på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (BFV). Et foreløpig 

anslag på omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er omtalt i del 5 nedenfor. 

Endelig budsjettforslag for 2021 vil bli behandlet i styremøtet den 17. desember 2020. 

1. Økning i basisbevilgningen

Som en følge av forvaltningsoverføringen, ble høyskolens basisbevilgning styrket med ca. 4,7 mill. kr. 
i 2019. Ved overføring av all bygningsmasse fra og med 2021 har en så langt lagt til grunn en 

forventet økning av basis på ca. 7,4 mill. kr. Det fremgår nå av statsbudsjettet at økningen blir 

vesentlig større enn dette. Som kompensasjon for kapitalleie for hele bygningsmassen inkludert 

nybygget, har NHH fått styrket basisbevilgningen med 43,6 mill. kr. fra og med 2021. Den årlige 
husleien for hele bygningsmassen fra og med 2021 er 60,1 mill. kr., hvorav den økte 

basisbevilgningen dekker hele 48,4 mill. kr. mot tidligere forutsatt inntil ca. 12,6 mill. kr. Dette 

innebærer en betydelig forbedring av høyskolens økonomiske handlingsrom, og det tillater et løft i 
samlet kostnadsnivå på permanent basis. I lys av blant annet økningen i antall studieplasser og 

spesifikke behov knyttet til arbeid med tre internasjonale akkrediteringer så vel som økt aktivitet i våre 

forskningssentre, er det hensiktsmessig å vurdere en viss økning i dimensjoneringen av antall faglige 

og administrative ansatte. Det vil bli arbeidet med konkrete forslag til endringer frem mot endelig 
budsjettbehandling i desember. I denne foreløpige budsjettbehandlingen, er det foreslått en økning i 

faglige og administrative årsverk på seks årsverk. Økningen i basisbevilgningen gjør også at 

spørsmålet om innbetaling av kontantbidrag til Statsbygg blir aktualisert på nytt. Det blir undersøkt 
om muligheten for innbetaling av et slikt beløp fortsatt foreligger, og det er lagt inn en forutsetning om 

innbetaling av 30 mill. kr. i kontantbidrag i budsjettet.  
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2. Strategiske prioriteringer

Budsjettåret 2021 er det siste i inneværende strategiperiode, og som tidligere år er hovedfokus i 

foreløpig budsjett å synliggjøre hvilket økonomisk handlingsrom som er tilgjengelig for å kunne 

realisere målene i vedtatt strategi. Dette vil kreve satsinger innenfor flere områder, og NHH skal i 
henhold til sine prioriterte satsingsområder: 

• Kontinuerlig fornye oss faglig og sikre et relevant studietilbud

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

studenter, som skaper engasjement og gir maksimal læring

• Produsere mer forskning på toppnivå

• Sette avtrykk i samfunnet og revitalisere alumniarbeidet

• Satse bredt og systematisk på digitalisering som strategisk virkemiddel

Kommende budsjettår er det første året med Statsbygg som eier av hele bygningsmassen. Dette 

innebærer at høyskolen går inn i en ny fase med en betydelig permanent økning i nivået på faste 
kostnader. På grunn av økningen i basisbevilgningen, kommer imidlertid andelen faste kostnader i 

forhold til bevilgning ikke til å øke i forhold til dagens nivå.  

Høyskolen har fortsatt fokus på å tiltrekke seg økte forskningsmidler fra EU og andre eksterne kilder. 

Dette vil også binde opp budsjettmidler innenfor BFV.  

Basert på prognoser utarbeidet i forbindelse med rapportering av regnskapet for 2. tertial 2020, antas 

disponible avsetninger ved utgangen av året å være betydelig høyere enn forutsatt i langtidsbudsjettet. 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til anskaffelse av brukerutstyr, men det er foreløpig ingen signaler 

som tyder på at det vil bli store overskridelser utover det som er tatt høyde for i prognosen. 
Underforbruket på inneværende års budsjett skyldes delvis corona-pandemien og delvis at høyskolen 

er blitt tilført nye midler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for å øke antallet studieplasser og 

rekrutteringsstillinger.  

Som tabellen nedenfor viser, har NHH fått en høyere bevilgning enn antatt knyttet til kapitalelementet 

i den nye leiekontrakten med Statsbygg. Foreløpig budsjett viser et overforbruk på 7,5 mill. kr. etter 

innbetaling av kontantbidrag på 30 mill. kr. Overforbruket gjenspeiler den etablerte planen om å tære 
ned på de opparbeidede reservene for å finansiere brukerutstyr i den rehabiliterte bygningsmassen. 

Det er for neste år satt av nærmere 31,7 mill. kr. til oppfølging av strategiske prioriteringer. I tabellen 
nedenfor fremkommer dette som summen av allerede forpliktede prioriteringer på ca. 19,2 mill. kr. og 

nye prioriteringer på 12,5 mill. kr. Dette er noe lavere enn summen av foreslåtte prioriteringer fra 

enhetene.  

Prioriteringer vil bli nærmere konkretisert i endelig budsjettforslag for 2021. Mulige prioriteringer 

som vil bli avveid mot hverandre, inkluderer investeringer rettet mot økt digitalisering, faglig og 

pedagogisk utvikling, internasjonale nettverk, utvikling av forskningssentre, videreføring av tiltak for 
studentmiljø og –sikkerhet og videreføring av kompetansetiltak for ansatte.  
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I forhold til langtidsbudsjettet har samlede kostnader før avsetning til nye strategiske satsninger og 

kontantinnbetaling til Statsbygg økt med 23 mill. kr. En mer detaljert redegjørelse for årsakene til 

dette er beskrevet under de respektive avsnittene nedenfor.  

Økningen i basisbevilgningen medfører at NHHs fremtidige avsetninger likevel vil være konsistente 

med et finansielt bærekraftig opplegg på lengre sikt. Rommet for strategiske satsinger i årene fremover 
fremstår som robust overfor mulige fluktuasjoner i bidraget fra NHHE.   

I tillegg til ubrukte midler som vist i tabellen ovenfor, forventes de frie avsetningene ved enhetene å 
være på 33,3 mill. kr. ved utgangen av 2020.  

Kunnskapsdepartementet har de siste årene hatt økt oppmerksomhet på ubrukte midler som har bygget 

seg opp i sektoren, og har fremmet forslag om å innføre tiltak fra og med 2022 som vil begrense 
virksomhetenes andel av ubrukte midler til 5% av årlig bevilgning. Ved utgangen av 2020 vil NHHs 

ubrukte midler relatert til bevilgningen utgjøre 11%. Med de forutsetningene som er lagt inn i 

foreløpig budsjett, vil andelen reduseres til 9% ved utgangen av 2021. Dette vil adresseres i det videre 
budsjettarbeidet.  

3. Dekningssiden

Forslag til statsbudsjett 2021 

I forslag til statsbudsjett for 2021 er NHH tildelt en bevilgning på 573,6 mill. kr. I dette beløpet er 
inkludert en ytterligere økning i basisbevilgningen på 43,6 mill. kr. for å dekke kapitalelementet i 

husleien til Statsbygg. Utfyllende informasjon om årets bevilgning er gitt i egen styresak. 

Dekningsbidrag (DB) 

Størrelsen på netto dekningsbidrag fra NHH Executive og øvrig Bidrags- og oppdragsaktivitet er 

foreløpige anslag. 

Det er forutsatt at TDI-modellen skal tas i bruk også for NHH Executive fra og med 2020. En 

foreløpig beregning av effekten på budsjettet for 2021 viser at DB vil øke fra ca. 1,2 mill. kr. til 5,1 

mill. kr.  

DB fra øvrig BOA er foreløpig estimert til å ligge på samme nivå som faktisk godskrevet DB hittil i 

2020. 

Det vil bli arbeidet med å få et mer nøyaktig anslag frem mot budsjettbehandlingen i desember. 

4. Kostnadssiden

Fastlønn  
All fastlønn er budsjettert med den bruttolønnen de respektive ansatte har på det tidspunktet budsjettet 

blir laget. Ledige årsverk på lønnsrammene er budsjettert til lønnstrinn 70. På grunn av at årets 

lønnsoppgjør for det statlige tariffområdet ble utsatt til høsten, er ikke fordelingen mellom de ulike 
avdelinger/institutter er ikke klar. Helårseffekten av disse forhandlingene og andre særskilte 

forhandlinger planlagt i løpet av høsten 2020 er lagt til som en samlet sum. I forbindelse med 

fremleggelse av endelig budsjettforslag for 2020 vil ytterligere detaljer omkring lønnsvekst og 

lønnsutvikling kommenteres. KD har også varslet at de vil komme tilbake til en eventuell justering av 
budsjettforslaget når årets lønnsoppgjør er klart.  

Som beskrevet innledningsvis, er det foreslått en økning i lønnsrammene på tre årsverk. Det er grunn 
til å tro at den store økningen i studieplasser i 2020 vil medføre økt behov for undervisningsressurser. 
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Antall faste forpliktede årsverk i sentrale administrative enheter er omtrent på samme nivå som i 2020. 

Som en følge av blant annet en økning i studenter og økt satsning på akkrediteringer, foreslås det også 

en økning på tre administrative årsverk. Antall administrative årsverk ved instituttene er økt med 0,4 
årsverk for å styrke administrativ bistand til eksternfinansierte prosjekter. Den samlede økningen er 

1,2 årsverk, hvorav 0,8 årsverk er finansiert av prosjektmidler. Antall administrative årsverk som for 

øvrig er dekket utenfor fastlønnsbudsjettet, er 5,6 årsverk. 

Antall stipendiater er økt med fire som følge av at høyskolen ble tildelt nye rekrutteringsstillinger i 

revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det vektlegges å ha en jevn, årlig innstrømming av nye stipendiater 
på doktorgradsstudiet, og det tilstrebes å ha en jevn produksjon av doktorgradskandidater. Det 

forventes at de nye stillingene vil medføre en årlig økning i produksjon på en kandidat.  

Drift inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak  
Budsjettpostene over sum-linjen Sum drift, ikke bygningsrelatert, er poster som ikke er berørt av 

rehabiliteringsprosjektet. Linjen Institutter, er en anslagspost på driftsmidler til instituttene. Ved 

endelig beregning av driftsmidler til institutter benyttes samme fordelingsmodell som tidligere år. 
Linjen Institutter - forskningstiltak er knyttet til Senter for etikk og økonomi. Dette er den eneste av 

aktivitetene som tildeles friske midler. Øvrige forskningstiltak i denne kategorien finansieres av 

ubrukte midler fra tidligere år eller ved overføringer fra andre budsjettposter. 

Driftsmidler til utvalgene er basert på innspill fra utvalgene og reflekterer det budsjettet som skal til 

for å opprettholde samme aktivitet som inneværende år, inkludert program-/instituttevaluering i regi 

av FFF. 

Budsjettposten eksamen økes noe som følge av at det bør foretas en justering av satsen for 

sensorhonorar. Satsen har ikke vært justert sin 2013, og det påregnes en justering på 6-7%. 

Midler til honorar og drift for styret er avsatt i samråd med rektor og i tråd med retningslinjer fra 

Kunnskapsdepartementet. 

Budsjettet som forvaltes av administrative enheter, er utarbeidet i dialog med de enkelte avdelinger for 

å komme frem til et omforent forslag som gjenspeiler det nivået som må til for å møte faste 

forpliktelser og opprettholde kompetansen hos de ansatte. Sammenlignet med langtidsbudsjettet, er det 
en økning på 6 mill. kr. der de største postene skyldes økt digitalisering av undervisningen, økte 

rekrutteringskostnader, økning i studentrelaterte kostnader samt pris-/valutaøkning på databaser i 

biblioteket. 

Forslag til investeringsbudsjett er basert på innspill fra IT-avdelingen og eiendomsavdelingen. 

I foreløpig budsjett for 2021 er det satt av midler til strategiske satsingsområder og prosjektrettede 
tiltak der aktiviteter som er igangsatt i tidligere år medfører en forpliktelse i 2021. Til sammen utgjør 

dette beløpet 19,2 mill. kr. De tre største postene er forpliktelser knyttet til egenfinansiering av FAIR -

8,6 mill. kr., drift av MRR i Oslo - 2,6 mill. kr. og ombygging av kantine til undervisningsareal – 4,8 
mill. kr.  

5. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

NHH Executive (NHHE) 

NHHE forventer å øke aktivitets- og inntektsnivået fra 2020, drevet av studiepoenggivende moduler 
på masternivå og programmer på oppdrag («bedriftsinterne»), som vil gi driftsinntekter på 66 mill. kr. 

(prognose 2020: 62 mill. kr.).   

Inntekten fordeler seg jevnere på de ulike produktkategoriene enn tidligere år; executive MBA 34%, 

oppdrag (inkl. UDIR) 34%, moduler på masternivå 15%, NFF samarbeidsstudier 14% og kurs/seminar 
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3%. Denne mer balanserte fordelingen av inntektene mellom de ulike kategoriene enn tidligere 

reflekterer et bredere tilbud fra NHHE, noe som gir større robusthet overfor utviklingen for enkelte 

programmer. 

Det budsjetteres med oppstart av fire MBA programmer i 2021; strategisk ledelse (vinter ’21), seafood 

management (høst ’21), økonomisk styring og ledelse (høst ’21) og technology and innovation in 
finance (høst ’21), hver med 20 deltakere. Normalt budsjetteres det med 25 deltakere, men det er 

usikkerhet knyttet til hvorvidt alle disse programmene faktisk vil starte, og det er derfor vurdert som 

hensiktsmessig å planlegge med et opptak på totalt 80 kandidater, uavhengig av program. 

På bakgrunn av erfaringen fra 2020, inkluderer budsjettet for 2021 en kostnad på 3.2 mill. kr. for 

tilrettelegging for digital undervisning med bakgrunn i Covid-19. En vil gjøre en nærmere vurdering 

av prinsippene for i hvor stor grad digital tilrettelegging skal påkostes. Budsjettet inkluderer dessuten 
1.6 mill. kr. i refusjoner på studieavgiften på executive MBA for kansellert studietur til utlandet som 

følge av pandemien. 

Driftsresultatet utgjør 26 mill. kr. (prognose 2020: 27,3 mill. kr.), mens justert for ovennevnte poster 

relatert til Covid-19 så vil dekningsbidraget utgjøre bortimot kr 31mill. 

I tillegg til å drifte et utvidet studietilbud er det et stadig økende omfang av systematisk 

kvalitetsarbeid. En arbeider også med ytterligere utvidelser av produktporteføljen. Som følge av det 

høyere aktivitetsnivået budsjetteres det med en ny prosjektstilling som programkoordinator. 

Det budsjetteres med et resultat før indirekte kostnader på 7,8 mill. kr. 

Som følge av innføring av TDI-modellen for NHHE, er det beregnet en indirekte kostnad på 5,1 mill. 
kr. Beløpet påvirkes av antall produserte studiepoeng, antall administrative årsverk og antall 

undervisningsårsverk.  

Resultat etter indirekte kostnader blir 2,1 mill. kr. 

Øvrig bidrags- og oppdragsvirksomhet 

Med utgangspunkt i inngåtte kontrakter er samlede inntekter beregnet til 76 mill. kr. En stor del av 
prosjektporteføljen er prosjekter fra Norges Forskningsråd og EU der TDI-modellen er benyttet ved 

budsjettering av prosjektene. Det er foreløpig ikke foretatt noen beregning av hvor stort 

dekningsbidrag som vil tilfalle henholdsvis instituttene og NHH sentralt. Som nevn under avsnittet om 
dekningssiden ovenfor, er dekningsbidrag til NHH sentralt foreløpig anslått til å bli på samme nivå 

som inneværende år. Et oppdatert anslag vil bli presentert i endelig budsjettforslag for 2021. 
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STATENS LEDERLØNNSORDNING - STILLINGS- OG 
RESULTATKRAV FOR REKTOR NHH 2020-2021 

Saksbehandler Sylvi Larsen 

Arkivreferanse 18/00223-28 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.2020 52/20 

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til fremlagte forslag til stillings- og resultatkrav for rektor ved NHH 2020– 

2021. 

Bakgrunn: 

Lønns- og arbeidsvilkår for rektor ved NHH følger bestemmelsene i Statens 

lederlønnsordning.  I henhold til ordningen, er arbeidsgiver (representert ved styrets leder) og 

rektor forpliktet til årlig å drøfte i hvilken grad lederen har oppfylt stillings- og 

resultatkravene fastsatt i arbeidskontraktens del II, og hvilke stillings- og resultatkrav som 

skal gjelde for lederen i de kommende 12 måneder (lederlønnskontraktens del I, pkt. 5). 

Forslag til nye stillings- og resultatmål skal legges frem for styret ved NHH til godkjenning. 

Forslag til stillings- og resultatkrav for rektor NHH for 2020-2021 følger vedlagt for 

godkjenning av Styret.  

Vedlegg:  

Stillings- og resultatkrav Rektor NHH 2020-2021 (U.off. Offl. § 13, jfr. Fvl § 13.1) 
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Sak 52/50 
Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Tittel: Stillings- og resultatkrav Rektor NHH 2020-2021
Tilgangskode: Unntatt offentlighet
Paragraf: Offl. § 13 jf. Fvl. § 13.1
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EVENTUELT - MØTE 8/20 

Saksbehandler Randi Holmås 

Arkivreferanse 17/02274-45 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 29.10.2020 53/20 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt behandles i møtet. 
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Orienteringssak 11/20 – Fordeling av studiepoengproduksjon mellom instituttene

Tabellen under gir en oversikt over studiepoengsfordelingen for H2019/V2020 

Studieprogram Institutter 

Antall studiepoeng produsert 

FOR FIN RRR SOL SAM FSK TOTALT 

Bachelor 

- obligatoriske fag 16166 0 10856 14445 12629 0 54097 

- valgfag 3353 923 2618 5100 2528 4500 19020 

Sum Bachelor 19519 923 13474 19545 15157 4500 73117 

Master 

- MØA
undervisning 18888 13365 6778 15417 10439 943 65830 
- MRR
undervisning 113 0 8423 0 0 0 8535 

- utredninger 5910 4470 2610 3870 3240 0 20100 

Sum Master 24911 17835 17810 19287 13679 943 94465 

PhD 

- undervisning 145 178 180 330 504 56 1392 

- veiledning 360 480 360 600 720 0 2520 

Sum PhD 505 658 540 930 1224 56 3912 

Sum Total 44935 19415 31824 39762 30059 5498 171493 

Grafene under viser utvikling av studiepoeng over tid: 
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