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OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL      

 

Styret ved Norges Handelshøyskole 

 

Dato: 12.09.2019 kl. 09:00-16:00 

Sted: NHH, Møterom toppetasjen Jebsen-senteret  

Arkivsak: 17/02105 

  

Til stede:  Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundgaard, Pontus Troberg,  

Miao Reinlund, Frode Sættem, Aksel Mjøs, Seidali Kurtmollaiev, 

Hallvard Lyssand, Mari Larsen Sæther og Elias Nash Reksen.  

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Miao Reinlund (ekstern representant) 

Aksel Mjøs. (1.vara vitenskapelig tilsatt) 
(Det var to representanter fra vitenskapelig stab som hadde forfall til dette møtet, men det var bare én av 

de innkalte vararepresentant som kunne stille i møtet).  
  

Forfall:  Tord Lien (ekstern representant) 

Tor W. Andreassen og Mette Bjørndal (vitenskapelig tilsatt) 

  

Andre: Øystein Thøgersen, rektor  

Linda Nøstbakken, prorektor utdanning  

Gunnar E. Christensen, prorektor fagressurser og HR  

Therese Sverdrup, prorektor nyskapning og utviklingsarbeid 

Kenneth Fjell, prorektor forskning  

Johanne Vaagland, rektors stab  

 

Linda Rud (til stede hele møtet – presentasjon sak 39/19 og 40/19) 

Kjell Ove Røsok (til stede sak 35/19) 

Merete Ræstad (til stede sak 38/19) 

Svenn-Åge Dahl (til stede sak 38/19 og 39/19) 

 

Sigrid Folkestad (til stede til og med sak 36/19) 

Elise Kongsvik (til stede til og med sak 41/19) 

 

Til stede kun under sin presentasjon i møtet: 

Paul Gooderham, instituttleder institutt for strategi og ledelse 

Jøril Mæland, instituttleder institutt for finans 

 

Protokollfører: Ellinor Ryssevik, rektors stab  
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Presentasjon av strategisk handlingsplan – institutt for strategi og ledelse 

 

Paul Gooderham, instituttleder ved institutt for strategi og ledelse, ga en presentasjon av 

instituttets strategiske handlingsplan for 2018-2021 når det gjelder utdanning, rekruttering, 

forskning og formidling. Han fremhevet at instituttet har fokus på utvikling av masterkurs 

innen digitalisering og innovasjon. Med hensyn til rekruttering arbeider en hardt for å oppnå 

en sunn kjønnsbalanse og økt mangfold. En vektlegger at forskningsaktiviteten i staben i stor 

grad kanaliseres gjennom deltagelse i eksternt finansierte prosjekter, jfr. eksempelvis det 

avsluttede CSI-prosjektet og det kommende DIG-prosjektet (Digital innovations for growth). 

Instituttet har valgt en strategi for publisering som vektlegger «impact» og relevans, og en har 

som målsetting at alle i fagstaben skal være publiseringsaktive. Styrets påfølgende diskusjon 

rettet seg blant annet mot betydningen av topp-publikasjoner.   

 

 

Presentasjon av strategisk handlingsplan – institutt for finans 

 

Jøril Mæland, instituttleder ved institutt for finans, ga en presentasjon av instituttets 

strategiske handlingsplan for 2018-2021 når det gjelder utdanning, rekruttering, forskning og 

formidling. Hun påpekte at instituttet ønsker å tilby en master i finans som er sammenlignbar 

med gode masterprogrammer i finans internasjonalt, og at en eventuell vektlegging av at 

NHH skal konkurrere i FTs rangering over de globalt beste masterprogrammene i finans, 

tilsier en master separat fra MØA. En har stor oppmerksomhet mot å øke andelen kvinner som 

velger finans som hovedprofil. Instituttets forskningsstrategi vektlegger sterkt å publisere i de 

absolutte topp-tidsskriftene. Mæland påpekte at en har lykkes godt med sin internasjonale 

rekrutterings-strategi, men at det er meget krevende å konkurrere på lønn. Mæland tok videre 

opp problemstillinger som følger av at NHHs finansmiljø er splittet på to institutter, og Styret 

diskuterte enkelte aspekter knyttet til dette.   

 

 

 

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 4/19, innkalling og saksliste møte 5/19 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 33/19 

 

Vedtak  
Protokoll fra møte 4/19 godkjennes, innkalling og saksliste til møte 5/19 godkjennes.  
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34/19 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 5/19 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 34/19 

 

Møtebehandling 

 

Rektor orienterte om: 
- Karrieredagen og -uken 

Ulike arrangement gjennom uken, bl.a. gründerdag og ulike karrierekurs.  

Karrieredagen 12.09.  Besøk av over 100 selskaper og institusjoner som har stands.  

Arrangementet er et samarbeid mellom NHHS og NHHs International Career Center. 

Styret oppfordres til å besøke stands i forbindelse med lunsjen. 

 

- Aktuelle saker: 

o NHHs språkpolitikk ble vedtatt av Styret i juni-møtet. NHH har deltatt og skal delta i 

arrangementer i regi av Språkrådet om språkpolitikken. 

 

- Gjennomførte begivenheter: 

o 12. august: Immatrikulering med besøk av statssekretær Rebekka Borsch, 

Kunnskapsdepartementet, som hovedtaler 

o 14. august: Besøk av statsråd Iselin Nybø som ønsket å få innblikk i vårt arbeid med 

velkomstuken for de nye studentene. 

o 16. august: «Mentor for en dag» hvor 50 alumni stilte opp og veiledet nye studenter 

med case-oppgaver.  

o 12. august: Kongens Fortjenestemedalje tildelt Kåre Petter Hagen.  

o 30. august: Boklansering av Agnar Sandmos bok «mitt liv som økonom» samme dag 

som Agnar Sandmo døde. 

o Det har også vært gjennomført en rekke alumnisamlinger i inn- og utland. 

 

- Kommende begivenheter:  

o 26. september – Lehmkuhlkonferanse i samarbeid med Bergen Næringsråd og  

Lehmkuhlforelesning med Henrik Lie-Nilsen, gründer og investor, med tema 

«Appetite for deconstruction: An entrepreneur’s perspectives on career choices».  

o 7.-11. oktober – International case competition 

o 15. oktober – NHH Alumnikonferansen «FRAM» i Oslo 

o 16. oktober – Rafto Challenge med Equinor v/Konsernsjef Eldar Sætre 

o 23. oktober – NHH Forum med Nordic Choice Hotels, innlegg v/Petter Stordalen m.fl. 

o 6. november – Jubileumskonferanse «markedsbasert kraftomsetning i Norge» 

o 11. november – Workshop med ledergruppe fra Nærings- og fiskeridepartementet 

o Ikke fastsatt dato: Konferanse i samarbeid med Finansdepartementet relatert til 

Regjeringens kommende perspektivmeldingen 

o SFI søknader 

 DIG – Digital innovations for growth 

 Partner i prosjektet Climate Futures 

o Store internasjonale forskerkonferanser 

 EARIE, European Association for Research in Industrial Eceonomics, 2021 

 EAA, European Accounting Association, 2022 (eller 2023) 

o Ekstern, internasjonal evaluering av institutt for foretaksøkonomi 

o Oppstart av formell prosess PRME, Principles for Responsible Management 

Education 
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Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken orienterte om: 
- Foreløpige opptakstall for høsten 2019.  

Foreløpige møtt-tall tyder på at kvinneandelen på bachelorstudiet øker. Videre viser tallene at 

NHH ser ut til å treffe opptaksrammene relativt godt, men med et ytterligere fall i opptaket til 

MRR i Bergen. Endelige tall presenteres i opptaksrapport for Styret 31. oktober. 

 

- Endring i retningslinjer for filming av forelesninger på bachelorstudiet.  

Nøstbakken orienterte om endringen i retningslinjer for filming av forelesninger på 

bachelorstudiet som har ført til reaksjoner fra studentene og stor oppmerksomhet i media, samt 

bakgrunn og prosess. De nye retningslinjene innebærer at kursansvarlige som ønsker å filme 

de fleste eller alle forelesningene i et kurs, må søke programleder for bachelorstudiet om 

godkjenning. Godkjenning fordrer at man har gode pedagogiske grunner for å filme. 

 

Prorektor for HR og fagressurser Gunnar E. Christensen orienterte om: 
- Kartlegging av mobbing og trakassering ved NHH 

Christensen orienterte om resultatene for NHH fra den nasjonale undersøkelsen om mobbing 

og trakassering.  Han fremhevet at selv om NHH kommer noe bedre ut enn sektoren forøvrig 

når det gjelder antall som responderer at de har opplevd å bli mobbet eller trakassert, tas dette 

på alvor. Resultatene fra undersøkelsen er gjort tilgjengelig for alle ansatte via Paraplyen, og 

det har vært tema for AMU, allmøte og relevante ledergrupper. Christensen orienterte videre 

om at det er særlig to forhold en vil rette oppmerksomhet mot: i) flere opplever at det er 

nærmeste leder som mobber og ii) for få av de ansatte kjenner ikke godt nok til de etablerte 

varslingsrutinene ved NHH.  Neste seminar i «hverdagsledelse» vil ha lederatferd som tema, 

samt at varslingsrutinene vil bli gjort godt synlige på Paraplyen. Dokumentet om «NHH-

kulturen» vil igjen bli spredt til de ansatte. Ledelsen, AMU, verneombud og fagforeninger vil 

være involvert i videre arbeid. 

Vedtak  
Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

35/19 Programevaluering MRR 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 35/19 

 

Møtebehandling 

Røsok orienterte innledningsvis om at det høsten 2018 og våren 2019 er gjennomført en 

programevaluering av masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) som del av NHHs 

systematiske kvalitetsarbeid. På bakgrunn av funnene i programevalueringen er det blitt 

utarbeidet en handlingsplan for MRR som er behandlet i rektoratet.  

 

Han orienterte videre om utfordringer for MRR-studiet, bl.a. at det er økt konkurranse, at ny 

revisorlov vil påvirke studiets oppbygging, krav til hvorvidt studenter på MRR får 

siviløkonomtittel og at det generelt er en nedgang i antall søkere.  

 

Styret diskuterte sammensetningen av referansegruppen for MRR samt hvordan 

entreprenørskap kan gi bidrag til studiet.   

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 
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36/19 Revidering av NHHs mission statement 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 36/19 

Møtebehandling 

Nøstbakken orienterte om at NHH i 2018 ble utfordret av AACSB til å foreta en revidering av 

NHHs mission statement. Uavhengig av dette vil dessuten et kompakt og velformulert 

mission statement kunne bidra til å styrke NHH kulturen. Det har vært gjennomført flere 

workshops med NHHs ansatte og NHHs styre. Styret ga uttrykk for sine vurderinger av de 

sentrale forslagene i saksfremlegget, og etter en diskusjon samlet en seg om et utvalg 

alternativer. Dette inkluderte: 

-Together for responsible value creation 

-Together for sustainable value creation 

-Shaping knowledge for sustainable/responsible value creation 

- Empowering people for responsible value creation in business and society 

- A driving force for sustainable/responsible value creation in business and society(ies) 

Det ble fra rektoratet foreslått at det velges ut tre statements som tas videre for avstemming i 

forbindelse med allmøtet den 18.09.2019.    

Vedtak  

Basert på alternativene Styret samlet seg om i sin behandling, får rektor i samråd med 

styreleder fullmakt til å fremlegge tre gjennomarbeidede forslag til nytt NHH Mission 

Statement for vedtak gjennom avstemming i forbindelse med NHHs allmøte den 18.09.2019.  

37/19 Ledelsesmodell på instituttnivå – Førstegangs behandling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 37/19 

Møtebehandling 

NHH vedtok i 2016 vedtok å endre ledelsesmodell på toppnivå fra todelt ledelse med valgt 

rektor til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. I lys av styrets vurderinger 

av ledelsesmodell på instituttnivå ved inngangen til inneværende styreperiode, ligger det nå til 

rette for å vurdere hvorvidt en skal gå over til en modell med ansatte instituttledere. Det tas 

sikte på å fremme sak for beslutning om dette i styremøtet den 12.12.2019. I forkant vil det 

gjennomføres en høringsprosess i hele organisasjonen, og saken behandles også i 

Instituttlederforum og Utvidet lederforum. I det foreliggende saksfremlegget gis det en 

oversikt over utviklingen i sektoren når det gjelder ledelsesmodell på instituttnivå, en 

vurdering av sentrale forhold som kan påvirke preferansene for valg av modell samt at en gir 

en overordnet beskrivelse av mulige implikasjoner av en eventuell endring. Frem til møtet i 

desember vil en utvide vurderingene med mer detaljerte betraktninger knyttet til en eventuell 

overgang til en ny modell.    

Styret hadde på bakgrunn av det foreliggende materialet en meningsutveksling knyttet til 

hensiktsmessigheten av en eventuell overgang til ansatte instituttledere. I diskusjonen 

fremkom det en serie forhold som bør adresseres i den videre utredningen av saksforholdene. 
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Dette inkluderer: 

 Tydeliggjøring av instituttlederrollens funksjon idag vs. funksjonen i en eventuell ny 

modell. 

 Mulighetene for tydeligere mandat og rapporteringslinjer innenfor en modell med 

valgte instituttledere.  

 Mer detaljerte betraktninger knyttet til rekrutteringsprosess, stillingsinnhold, 

ansettelsestid og muligheten for en eventuell retrettstilling, impliserte endringer i 

instituttets øvrige styringsstruktur samt involvering av studentene 

 Forankring i NHHs strategi 

 Prosesskostnader ved en eventuell overgang til ny modell. 

I diskusjonen ble det påpekt at Styret bør få presentert høringsinnspillene fra organisasjonen 

før en tar endelig beslutning. 

 

Avslutningsvis viste Rektor til at strategien setter ambisiøse mål på en rekke områder, og at 

den organisatoriske gjennomføringsevnen i forhold til disse ventelig vil tjene på tydelige og 

konsistente rapporteringslinjer, noe som en kan argumentere for trekker i retning av ansatte 

instituttledere.  

 

Vedtak  

Styret tar de presenterte vurderingene til etterretning og legger til grunn av merknadene som 

ble gitt i møtet ivaretas i det videre arbeidet med saken.  

 

Styret imøteser en videre behandlingen av saken på sitt møte den 12.12.2019 med sikte på da 

å beslutte hvorvidt NHH skal gå over til en modell med ansatte instituttledere.  

 

38/19 Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 38/19 

 

Møtebehandling 

Ræstad innledet kort om hovedproblemstillinger i stortingsmeldingen som NHH har uttalt seg 

om. Hun bemerket at det i saksfremlegget var en feil som vil bli rettet opp ved innsending.  

Dette gjelder pkt. 4 Myndighetsnivå, avsnitt 1 og 2 som besvarer «Hva er barrierene for 

samarbeid i dagens system? ….»:  De to avsnittene endres til følgende: «Vi kan ikke se at det 

er noe i gjeldende lover og forskrifter som bidrar til å hemme samarbeidet om utdanning 

mellom universiteter/høyskoler og arbeidslivet. Men, stillingsstrukturen og 

kvalifikasjonskravene som KD har pålagt oss, gjør det vanskelig å rekruttere vitenskapelige 

ansatte med lang og verdifull arbeidslivserfaring, og ikke forskerkompetanse, i hovedstilling 

ved institusjonen».  

 

Det fremkom innspill fra Styret på momenter som burde inkluderes i rapporten, herunder 

samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), betydningen av verv som 

styremedlem i større selskaper, betydningen av kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap 

samt arrangementer som Karrieredagen og Women Finance Day.   

 

Vedtak  

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille høringsinnspillet til KD basert på diskusjonen i 

møtet. 
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39/19 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene (SNF) 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 39/19 

 

Møtebehandling 

Linda Rud orienterte innledningsvis om SNFs virksomhet, herunder økonomi/finansiering, 

faglige programområder og ressursbase.  Hun fremhevet at SNFs strategi for perioden 2019-

2022 har økt ambisjonsnivået mht. publisering, rekruttering, bli mer internasjonale og få økt 

synlighet.  

 

Vedtak  

Styret tar rapporten til etterretning. 

 

 

40/19 Forskningsrapport 2018 - korreksjon 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 40/19 

 

Møtebehandling 

Linda Rud orienterte innledningsvis om korreksjoner gjort i figur/tabell 10 og 11 som viser 

prosent av fagstab som har oppnådd henholdsvis minst 5, 3 eller 1 publikasjonspoeng de siste 

fem årene. Rektor påpekte at rapporteringen i de aktuelle tabellene og figurene har en sentral 

plass i arbeidet med å implementere NHH sin forskningsstrategi, jfr. ambisjonene om både 

forskning av toppkvalitet og at alle faglig ansatte ved NHH forventes å være 

publiseringsaktive.   

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 

 

41/19 Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2018 - 30.6.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 41/19 

 

Møtebehandling 

Christensen orienterte innledningsvis om Ansettelsesutvalgets myndighetsområde og hvilke 

overordnede prinsipper som følges i arbeidet, herunder at alle stillinger lyses ut internasjonalt 

og at en søker å oppnå mangfold (internasjonalt og kjønnsbalanse) i rekrutteringen.  

 

Han opplyste om at en handlingsplan for bedre kjønnsbalanse er under utarbeidelse og vil bli 

fremmet for Styret i desembermøtet.    

 

Han opplyste videre om at noen institutter har ubenyttede stillingsrammer. Styret vil få dette 

nærmere belyst i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2020 (første behandling i 

oktober og endelig behandling i desember).  

 

Avslutningsvis orienterte Christensen om at det er liten turn-over i vitenskapelige stillinger.   

 

I respons til mottatt forespørsel i forkant av styremøtet, orienterte rektor om den observerte 

økningen i turn-over i administrative stillinger den siste perioden. Forholdsvis detaljerte 
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gjennomganger i regi av HR avdelingen har ikke avdekket noen gjennomgående årsaker til 

dette, men heller en serie individuelle forhold, jfr. AMU sin behandling av denne saken.  Den 

nylig gjennomførte ARK-undersøkelsen tilsier heller ikke noen systematiske problemer 

knyttet til arbeidsmiljø eller omstilling. Ledelsen opplever kontakten med fagforeningene 

samt funksjonen til henholdsvis AMU og SU som meget god og opplever at dette er gode 

peilepunkter for å være oppdatert på utviklingen i arbeidsmiljøet.  

 
Det fremkom avslutningsvis forslag om at fremtidige årsrapporter burde presentere vurderinger av 

kvaliteten på de gjennomførte rekrutteringsprosessene samt oppnådd kandidatkvalitet.   

 

Vedtak  

Styret ved NHH tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget (TU) til orientering 

 

42/19 Oppnevning av nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til 

fremme av finansiell forskning 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 42/19 

 

Møtebehandling 

Rektor orienterte om behovet for oppnevning av ny representant i fondet på grunn av 

styremedlem som sluttet ved NHH 31.08.2019.   

 

Vedtak  

Styret oppnevner Carsten Bienz som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme 

av finansiell forskning for perioden frem til 31.12.2022.  

 

43/19 Møteplan NHHs styre 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 43/19 

 

Møtebehandling 
Rektor orienterte kort om forslag til møteplan som var utsendt styret medlemmer i forkant av møtet. 

Tilbakemeldingene viste som ventet at ikke alle datoer passet for samtlige, men på den annen side var 

det heller ikke slik at noe styremedlem var forhindret fra å delta på mer enn ett møte.   

 

Rektor kommenterte spesielt at hensyn til studentrepresentantenes mulige deltagelse på Innovation 

school eller andre aktiviteter kunne tilsi at en unngikk å avholde juni-møtet så sent som den 19.06. 

Erfaringene fra våren 2018 tilsa imidlertid at en forskyving skapte store problemer med å ferdigstille 

enkelte saker, herunder økonomirapport og langtidsbudsjett. Et tilleggsaspekt er forøvrig at tidspunktet 

for Graduation 2020 vil falle sammen med Styremøtet, noe som vil gi Styret anledning til å delta på 

denne seremonien. 

 

Det ble videre bedt om at en vurderer å invitere varamedlemmene til Styret på vårens strategiseminar. 

 

Vedtak  

Styret vedtar følgende møteplan for 2020. 

30. januar (telefonmøte)     10. september 

5. mars        29. oktober 

23.-24. april (strategiseminar og –møte)   17. desember 

19. juni 
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44/19 Eventuelt - møte 5/19 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 44/19 

 

Møtebehandling 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

45/19 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13.1 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Norges Handelshøyskole 12.09.2019 45/19 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

Orienteringssaker:  
 

Saknr Arkivsak Tittel 
11/19 19/01131-2 Samarbeidsavtale mellom NHH og Norsk Klimastiftelse 

 

12/19 19/00927-1 Etatsstyring 2019 Tilbakemelding til Norges 

Handelshøyskole 

 

13/19 17/03164-3 Handlingsplan alumni 2019-2021 

 


