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Ved møtets oppstart ble Ole-Petter Moe Hansen (nytt styremedlem) og Kenneth Fjell (ny
prorektor for forskning) ønsket velkommen.

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8/17, innkalling og saksliste for
møte 1/18
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
1/18

Vedtak
Protokoll fra møte 8/17, og innkalling og saksliste møte 1/18 godkjennes.

2/18 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 1/18
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
2/18

Møtebehandling
Følgende saker ble omtalt:
-

-

Varslingssaker – håndtering av konkrete saker og medieoppslag
NHH har hatt tre konkrete varslingssaker i perioden november 2017 - januar 2018.
Sakene dreier seg om forhold mellom studenter. I alle tilfellene ble sakene behandlet i
henhold til etablerte rutiner, og de ble bragt til en løsning. Påfølgende omtale i
mediene ble i stor grad rettet mot at sakene ikke ble nevnt i NHHs innrapportering i
forhold til medienes initiale forespørsel i januar 2018 om antall trakasseringssaker.
NHH tar selvkritikk på denne rapporteringen selv om den skyldtes misforståelser i
overlappet mellom interne emailer og ikke at man på noe tidspunkt hadde intensjon
om å holde tilbake informasjon. Fremover vil NHH gjennomgå og forbedre rutinene
og informasjonskanalene for varsling, samt å arbeide langsiktig med holdninger og
verdier for et trygt og godt læringsmiljø. Dette gjelder også uønskede, anonyme
innlegg på sosiale medier som blant annet vil følges opp i allmøter med studentene og
gjennom arbeid i Læringsmiljøutvalget (LMU).

-

Gjennomgang av utvalgte medieoppslag.

-

Arrangementer
Avholdte: FIBE og Samfunnsøkonomenes Nasjonale Forskermøte ble avholdt på
NHH i perioden 4.-6. januar 2018, Forum for kvinner i front-finans 18. januar og
alumni-treff i Oslo 23. januar.
Kommende: Food-konferanse Oslo 13.03 (Styret inviteres) og lederkonferanse
Telenor 15.03
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-

Status ny personvernlov
En viste til gjennomgang i styremøte 07.12.17 og redegjorde for status i det pågående
arbeidet. Styret vil få ny gjennomgang i styremøtet 08.03.18.

-

Status rehabilitering av NHHs bygningsmasse fra 1963
Pågående arbeid omfatter kontakt med KD og politiske myndigheter med sikte på
avklaringer rundt finansiering av rehabiliteringsprosjektet samt forhold knyttet til
husleie og leie av midlertidige lokaler i rehabiliteringsperioden. Det er planlagt
oppstart av prosjektet i april 2019, gitt at finansiering kommer på plass. Styret vil i
møtet 08.03.18 få presentert en sak vedr. rehabiliteringsprosjektet og implikasjoner av
dette.

-

Studiebarometeret
Undersøkelsen viser at NHH scorer høyt når det gjelder yrkesrelevans, inspirasjon og
faglig/sosialt miljø, men at NHH scorer lavere når det gjelder studentenes eget
engasjement, og i hvor stor grad de forbereder seg til forelesninger og møter
forventninger om å stille godt forberedt.

-

Besøk Aalto og Hanken
Det ble kortfattet orientert om læringspunkter etter besøket til handelshøyskolene
Aalto og Hanken (begge i Helsinki) den 5.-6. januar hvor både styreleder og rektors
ledergruppe deltok.

Vedtak
Styret tar orienteringen til etterretning og ser frem til å få følgende saker tilbake til Styret i
møtet 08.03.18:
-

Omtale av varslingsrutiner
Status ny personvernlov
Status rehabilitering av NHHs bygningsmasse fra 1963

3/18 Riksrevisjonen møter Styret ved NHH 2018
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
3/18

Møtebehandling
Fra Riksrevisjonen deltok:
Ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby
Avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand
Teamleder Geir Dag Hansen
Riksrevisjonen hadde tatt initiativet til møtet og presenterte følgende agenda:
• Generelt om Riksrevisjonen
• Resultatene fra regnskapsrevisjonen 2016
• Revisjonsplaner for regnskapsrevisjonen 2017 – resultater etter interimsrevisjon 2017
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Etter innledning og kort presentasjon av Riksrevisjonen ble Riksrevisjonen oppgaver omtalt.
Disse er:
1. regnskapsrevisjon
2. selskapskontroll
3. forvaltningsrevisjon
Videre ble ledelsen ansvar omtalt og Riksrevisjonen understreket spesielt følgende forhold:
A. Avlegge regnskapet i tråd med gjeldende rammeverk.
B. Sikre at nødvendige korrigeringer blir gjennomført
C. Etablere og implementere nødvendig internkontroll
D. Gi revisor opplysninger og dokumentasjon som revisor har behov for i sitt arbeid
E. Gi tilgang til de personene og den dokumentasjonen som vi finner nødvendig, jf.
Riksrevisjonsloven § 12
F. Underrette Riksrevisjonen dersom det er mistanke om, eller avdekkes, misligheter
I sin gjennomgang ble følgende revisjonsmessige tema omtalt særskilt:
- Rapportering
- Bevilgningsoppstilling
- Regnskapspresentasjon
- Inntekter herunder BOA
- Andre driftskostnader
- Lønn
- Internkontroll
- Felleshandlinger KD sektoren – Bevertning/representasjon og BOA
Som en foreløpige tilbakemelding for 2017 sier Riksrevisjonen seg fornøyd, og har intet
særskilt å bemerke så langt i revisjonen.
Etter Riksrevisjonens gjennomgang var det en kort diskusjon basert på spørsmål fra styrets
medlemmer.

Vedtak
Styret tar Riksrevisjonens presentasjon til etterretning.

4/18 Økonomirapport 2017
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
4/18

Møtebehandling
I økonomirapporten for regnskapsåret 2017 fremkommer det at disponible reserver til
disposisjon for styret ved inngangen til 2018 er 38.4 millioner kroner fordelt på sentral
virksomhetskapital 23,6 mill, overskudd NHHE 7,5 mill og ubrukt bevilgning fra
Kunnskapsdepartementet 7,2 mill. Saksfremlegget gir for øvrig en detaljert beskrivelse av
regnskapet og hvordan midlene for 2017 har blitt benyttet.
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Det er foreslått å overføre 14,8 mill. kr. av ubenyttede midler til budsjettet for 2018, mens
øvrig under- og overforbruk foreslås saldert. NHHs økonomiske situasjon vurderes som
tilfredsstillende.
Den forestående rehabiliteringen av høyskolebygget gjør det særlig hensiktsmessig å bygge
opp reserver for å finansiere ekstraordinære kostnader som vil påløpe til rehabiliteringen og til
tilrettelegging og leie av midlertidige lokaler i byggeperioden.
Det ble foreslått å utrede spørsmålet om hvorvidt det bevilgningsfinansierte overskuddet på
7,2 mill skal disponeres til reiser og konferanser knyttet til ordinær drift i stedet for at midler
til dette tas fra NHH fonds.
Det ble videre også reist spørsmål om behovet for en vurdering av ressursallokeringen mellom
administrative funksjoner i forhold til fagstab og faglige aktiviteter.
Vedtak
Styret tar økonomirapporten for 2017 til etterretning.
Styret godkjenner årsregnskap til KD for 2017.
Styret godkjenner internregnskapet for 2017 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert
i saksfremlegget og i vedlegg 1 og vedlegg 2.
Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2017 (disponering av under- og overforbruk for
2017) i henhold til kolonnene ”Overført til 2018” og ”Saldert” i vedlegg 4. Denne
disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2018 (sak 70/17). Av dette vedtar styret justert
budsjett for 2018 i henhold til vedlegg 5.

5/18 Organisering av HR-funksjonen samt stillingen som «administrativ
leder»
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
5/18

Møtebehandling
Arbeidet med implementeringen av organisatoriske endringer i respons til innføringen av
enhetlig ledelse ved NHH fra og med 01.08.2018 har ledet frem til det forelagte forslaget om
å endre organiseringen av HR-funksjonen gjennom å utvide ansvarsområdet til Prorektor
fagressurser samt ikke å innføre en ny stilling som administrativ leder, jfr. styresakene 33/17
og 34/17.
I den påfølgende diskusjonen av saken fremhevet Styret at den foreslåtte organiseringen av
HR-funksjonen anses som hensiktsmessig og effektiv for ledelse av fagressurser, spesielt med
hensyn til rekruttering av faglig ansatte. Det ble påpekt at den foreslåtte organiseringen av HR
funksjonen fremstod uvanlig sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner. Det ble videre
reist spørsmål om tittelen «Prorektor for HR» er dekkende for den aktuelle funksjonen, og at
en derfor burde gjøre en vurdering av relevant tittel.
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Styret sluttet seg til forslaget om ikke å innføre ny stilling som administrativ leder, men ba om
at styret før sommeren får presentert status for NHHs samlede organisering.
Vedtak
Styret vedtar følgende endringer i NHH sin organisasjon:
1. Organiseringen av HR-funksjonen endres ved at:
i)
Stillingen som prorektor for fagressurser utvides til å omfatte ansvar for hele NHH
sin HR funksjon. Relevant tittel vurderes i forbindelse med ferdigstillelse av
mandatet for den nye stillingen.
ii)
Stillingen som HR-sjef videreføres med rapporteringslinje til den nye prorektor
stillingen. HR-sjefen vil fortsatt lede HR-avdelingens to seksjoner slik som idag.
2. En avstår fra å innføre den bebudede nye stillingen som administrativ leder for den
gruppen av administrative avdelinger som idag rapporter direkte til rektor, men at en
videreutvikler både koordineringen mellom disse avdelingene og rapporteringslinjer fra
involverte avdelingsledere til rektor. Styret ber om å få presentert status for NHHs
samlede organisering før sommeren.

6/18 Strategi for NHH 2018-2021 - Første behandling
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
6/18

Møtebehandling
Innledningsvis ble det gitt en orientering om prosessen for strategiarbeidet med vekt på
hvordan organisasjonen har vært involvert gjennom innspillsrunder og møter. Det ble også
pekt på hvordan strategien vil følges opp av handlingsplaner og påfølgende iterasjoner og
oppfølging knyttet til vurderinger av måloppfyllelse.
Det fremlagte utkastet til NHH Strategi 2018-2021 munner ut i seks satsingsområder:
1. Faglig fornyelse og relevans
2. Læringsmiljø og pedagogikk
3. Større bredde og høyere kvalitet i forskningen
4. Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet
5. Et sterkere alumninettverk
6. Digitalisering og teknologiforståelse skal gjennomsyre høyskolen
Styret diskuterte antall satsingsområder, og det ble pekt på mulighetene for eventuelt å slå
noen av disse sammen.
Det påfølgende diskusjonen omfattet et bredt sett av aspekter ved det fremlagte forslaget til
strategi, herunder spesielt:
 Ytterligere konkretisering av satsingsområdene
 Et tydeligere skille mellom beskrivelse av dagens situasjon i forhold til mål om
ønskede fremtidige mål og resultater.
 Posisjonering med hensyn til aktiviteter i Oslo.
 Behovet for at angitte mål i rimelig grad er målbare
 NHHs særlige karakteristika
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Fortolkning og justering av satsingsområdet «Større bredde og høyere kvalitet i
forskningen» i retning av at en ønsket nye spissområder på områder som er sentrale
for en topp, internasjonal handelshøyskole.
Forståelse og implikasjoner av satsingsområdet «Digitalisering og teknologiforståelse
skal gjennomsyre høyskolen»

Vedtak
Styret tar første utkast til strategi for NHH 2018-2021 til orientering.
Styrets kommentarer og merknader innarbeides i et revidert utkast til strategidokument som
styret vil behandle den 8. mars 2018.

7/18 Tiltaksplan for å bedre læringsmiljøet
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
7/18

Møtebehandling
Styret ble presentert for tiltaksplanen for å bedre det generelle læringsmiljøet ved NHH som
ble vedtatt av Læringsmiljøutvalget høsten 2017 på bakgrunn av blant annet resultater fra
NHHs tilfredshetsundersøkelse våren 2017.
Vedtak
Styret tar saken til orientering

8/18 Retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved NHH
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
8/18

Møtebehandling
NHHs styre skal i henhold til Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler §3-2
tredje ledd fastsette retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling i de tilfeller
det er relevant. For NHH omfatter dette erfaringsbaserte mastergradsstudier samt ikkegradsgivende programmer i regi av NHHE. NHHE sitt system for godkjenning og fastsetting
av egenbetaling/studieavgift følger i dag en godt innarbeidet struktur ved at beregninger og
budsjettering skjer på NHHE. De foreslåtte retningslinjene gir detaljerte beskrivelser av
hvordan egenbetalingen skal fastsettes.
Retningslinjene gjør det også klart at Styret skal holdes orientert om omfanget av kurs,
fag/emner og studieprogram med egenbetaling. Dette skjer som ledd i rektoratets øvrige
rapportering til styret.
Vedtak
Styret vedtar retningslinjer for godkjenning og opprettelse av egenbetaling ved NHH slik de
foreligger.
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9/18 Endringer i fast møtende styremedlem og varamedlemmer
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
9/18

Møtebehandling
Det er behov for supplering av kvinnelig varamedlem for studentene da oppnevnt kvinnelig
vararemedlem Aida Matre har fått innvilget fritak i vårsemesteret 2018 på grunn av
utvekslingsopphold i utlandet. NHHS har blitt bedt om å vurdere om det skal gjennomføres
nytt valg eller om supplering skal skje på bakgrunn av valgresultatet fra våren 2017. NHHS
har rapportert at de har behandlet saken og har fattet vedtak om å gi Enja Nyholt mulighet til å
tiltre som varamedlem i perioden frem til 31.07.18.
Malin Arve som var oppnevnt som styremedlem for midlertidig vitenskapelige ansatte fra
1.1.17-31.07.18, ble tilsatt i fast stilling fra 1.1.18. Første vara Ole-Petter Moe Hansen rykker
dermed opp til fast medlem for perioden 1.1.18-31.07.18. Andre vara Oddmund Berg rykker
opp til første vara for perioden 1.1.18-31.07.18. På bakgrunn av kort tid til valgperiodens
utløp foreslås det ikke å supplere med ny andre vara.
Vedtak
1. Enja Nyholt tiltrer som personlig varamedlem for Ingvild Kvinnsland for perioden
1.1.18-31.07.18.
2. Styret åpner ikke for supplering av ny andre vara for Ole-Petter Moe Hansen.

10/18 Eventuelt - møte 1/18
Behandlet av
1 Styret ved Norges Handelshøyskole

Møtedato
08.02.2018

Saknr
10/18

Møtebehandling
Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Orienteringssaker:
Saknr

Arkivsak

Tittel

1/18

18/00045-5

Vedtak rektor 24.01.2018 - Mandater for NHH Executive
direktør, fagråd og Strategic Board, samt utnevnelse av
fagråd

2/18

17/02301-13

Vedtak rektor 31.01.18 - Systematisk kvalitetsarbeid systembeskrivelse samt rutiner for etablering nye
studietilbud

3/18

16/01208-5

Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter
og høyskoler med virkning fra 01.01.18
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