
Momenter fra administrativt lederforum  
4. oktober 2019 kl. 1015-1200 i store møterom, Jebsen senteret

Til stede: Thøgersen (møteleder), Nøstbakken, Christensen, Sverdrup, Fjell, Hellebø, Kongsvik, 
Rud, Rønning, Næsset, Blom, Folkestad 

Stab: Ryssevik, Vaagland 

1. Oppfølging, kartlegging av trakassering

Hverdagsledelse om lederadferd 
Resultatene fra den gjennomførte kartleggingen av omfanget av mobbing og trakassering på NHH (og 
tilsvarende på andre institusjoner i sektoren) reiser spørsmål knyttet til lederadferd og ledernes rolle. 
På den bakgrunn vil det bli arrangert et 3-timers seminar i «hverdagsledelse» med dette som tema.  
Innleder er Leo Kant ved AFF.  Dato fastsettes snarlig, og både administrative og faglige ledere 
inviteres og forventes å delta.  

2. Andre HR-saker

a. Trening i arbeidstiden
AMU har vedtatt å anbefale retningslinjer for inntil 1,5 timer trening pr. uke i arbeidstiden
- i første omgang som en prøveordning for ett år. Retningslinjene vektlegger at treningen
må legges til tider som er tilpasset tjenesten og godkjent av nærmeste leder. Det legges til
grunn at treningen skal være sammen med andre kollegaer («teambuilding» funksjon).

I diskusjonen fremkom det visse bekymringer knyttet til en implementering av ordningen, 
blant annet knyttet til en mulig segmentering av et skille mellom de som har tid til å 
benytte ordningen – og de som ikke har. Rektor påpekte at en implementering måtte 
relatere seg til fellesaktiviteter. 

b. Utvikling av felles saks- og arkivsystem i UH-sektoren
Ann Helen Haugen orienterte om at BOTT går til anskaffelse av ny arkivkjerne som hele 
sektoren skal ta i bruk. Den vil integreres med ulike fagsystemer, noe som betyr at 
sektoren må ha standardiserte prosesser for saksbehandling. Haugen deltar i arbeidsgruppe 
nedsatt av UNIT for å utarbeide forslag til felles funksjonsanalyse, som danner grunnlaget 
for videre standardisering av prosesser og utarbeidelse av felles bevarings- og 
kassasjonsplan. Forslaget vil bli oversendt institusjonene på høring i månedsskiftet 
oktober/november.  Det vil bli nedsatt en intern arbeidsgruppe for å utforme NHHs 
innspill.

c. Implementering av ny språkpolitikk
Rektor innledet om implementering av NHH sin nye språkpolitikk. Med hensyn til
språkkurs, gir NHH sin nettside en oversikt over tilbudet som eksisterer i dag. Videre
arbeid vil sikre en utvidelse og kvalitetssikring av tilbudet slik at en oppfyller den nye
språkpolitikkens bestemmelser.

3. Sosiale arrangement lokalt og sentralt
Høstens felles sosiale arrangement vil være høstfest 1. november og julelunsj 20. desember. Det
vil ikke bli arrangert felles julebord som tidligere. Rektor fremhevet i den anledning at det er rom
for å arrangere juletilstelninger lokalt på enhetene dersom det er ønskelig – forutsatt at
arrangementet er i tråd med gjeldende regelverk. Det ble opplyst fra Kongsvik og Blom at det er



under utarbeidelse retningslinjer for slike arrangement og at disse vil bli sendt til enhetene i god 
tid.  
 

4. Annet – runden rundt bordet 
 
Sentrale punkter inkluderer:  
 
Kari Blom, økonomi  

‐ Det anslås et underforbruk i 2019.   
‐ Riksrevisjonen har vært på besøk, vi har i år fått en ny revisor.   
‐ En har mottatt en innsynsbegjæring på omfanget av restaurantbesøk. I den anledning 

minnes det om at deltagerliste må inngå når regninger skal refunderes.  
 

Tore Hellebø, NHHE  
‐ Arbeid med AoL og AACSB prosess, samarbeid med Studieadministrasjonen 
‐ Strategisk handlingsplan for NHHE ferdigstilles dette semesteret.   
‐ Samarbeid med Aalto om nye program  
‐ Ny kontrakt med Frende  

 
Thor-Inge Nesset, IT   

‐ Ny digitaliseringsrådigver på plass  
  

Elise Kongsvik, HR  
‐ Lønnsoppgjør  
‐ Formalisert opplegg for sluttsamtaler er implementert og oppleves som nyttig   
‐ Lavt sykefravær.  
‐ Gode nyrekrutteringer   

  
Klas Rønning, Eiendom 

‐ Rehabiliteringsprosjektet er i rute.  
‐ En jobber med miljøfyrtårnsertifisering  
‐ Reisepolicy gjøres mer kjent i organisasjonen.  

  
Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning 

‐ NHH med og utreder samordning av masteropptak i Norge  
‐ Per Manne vikarierer som programleder Bachelor    
‐ En forbereder prosess for AMBA-akkreditering  

  
Therese Sverdrup, prorektor for nyskapning 

‐ International case competition avholdes neste uke 
‐ Alumnikonferanse i Oslo 15. Oktober 
‐ NHH Forum 23. oktober 
‐ Alumni-samling i Paris, New York og London 


