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Bakgrunn:
Styret har i sak US 95/08 sluttet seg til delingen av Norsk hotellhøgskole-Institutt for økonomi og ledelsesfag.
Denne saken omfatter oppfølging om forutsetningene for å dele instituttet.
Universitetsdirektøren mener forutsetningene for effektuering av delingen er til stede.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering. Direktøren gis fullmakt til å effektuere deling av NHS-IØL,

Stavanger, 6. mai 2009
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universitetsdirektør
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US 45/09 Forutsetninger for deling Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelsesfag
Bakgrunn
Styret behandlet sak US 95/08 Organisering av Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelsesfag (NHSIØL). Styret fattet følgende vedtak:
Styret slutter seg til en deling av Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelsesfag (NHS-IØL) i to
institutter; hhv Norsk hotellhøgskole (NHS) og Institutt for økonomi og ledelsesfag (IØL), under følgende
forutsetninger:
1. SV-fakultetet utarbeider en plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode,
som tar utgangspunkt i utredningens målsetting om hhv 600 og 850 studenter ved de to instituttene.
Frist for utarbeiding av en slik plan settes til 30.4.2009.
2. Fagmiljøene knyttet til NHS-IØL fortsetter å være fysisk samlokalisert og kostnadene ved delingen
håndteres innenfor SV-fakultetets egne budsjettmessige rammer.
3. Universitetsdirektøren oppnevner en arbeidsgruppe som skal utrede effektivisering knyttet til
bachelorprogrammene (også ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, IMKS), herunder reduksjon
av antall programmer og mulighetene for 1 – 1 ½ felles studieår for studentene på de ulike
programmene ved NHS-IØL fra høsten 2010. Frist for utredningsarbeidet settes til 30.4.2009.
4. Det utredes forutsetninger for et senter for anvendt finans. Det skal sikre en koordinering og styring av
forskningsaktivitetene og den eksternt finansierte virksomheten på dette området ved SV-fakultetet og
TN-fakultetet (IØRP).
Universitetsdirektøren oppnevner en arbeidsgruppe som foreslår retningslinjer for senterets virksomhet.
Frist for arbeidet settes til 1.3.2009.
Med utgangspunktet i ovennevnte premisser vil fisjonen av NHS-IØL kunne gjøres gjeldende fra 30.06.2009.
Oppfølging av styrets vedtak
Vedtakets pkt. 1
SV fakultetet / institutt for NHS/IØL har utarbeidet en plan for opptrapping av opptaket. Planen beskriver den
ulike utviklingen i søker- og studenttall ved NHS og IØL etter fusjonen i 2004, noe som legger ulike føringer på de
to enhetenes utsikter for opptrapping av opptaket.
Planen hovedpunkter er:
NHS:
− EVU og forskningsprosjekter; NHS har økt tilstedeværelse i næringslivet gjennom slike prosjekter, og antar at
dette har hatt en positiv effekt på søkertallene. NHS vil ha økt fokus på slike prosjekter i tiden som kommer.
− Praksiskrav og samarbeid med næringen; En antar at praksiskrav som p.t. er knyttet til opptak til bachelor
hotelledelse gjør det vanskelig å fylle antall studieplasser. NHS har inngått samarbeid med Disneykonsernet
om ett års praksis for elever fra videregående som ønsker å søke seg inn ved NHS. Det foregår samtaler om
samarbeid med nasjonale og internasjonale kjedebedrifter for å finne liknende samarbeidsavtaler.
− Direkte rekruttering; markedsføring av studiene ved NHS overfor potensielle studenter vil prioriteres høyt.
IØL:
− Femårig opptak; innføring av opptak til master (siviløkonom) direkte i samordnet opptak vil øke fokus på at
UiS tilbyr siviløkonomstudiet og styrke oss i konkurransen med andre institusjoner som også tilbyr femårig løp.
− Øke opptaket til revisjon; det er realistisk å øke opptaket til revisjon ettersom dette studiet ikke krever like
mye veiledningsressurser. Detter er også et ønske fra bransjen som IØL er i god dialog med.

Vedtakets pkt. 2
Dette følges opp av fakultetet i form av arbeid med budsjett, personalfordeling og kontorplassering for et fisjonert
NHS/IØL. Det vises til sak US 46/09.
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Vedtakets pkt. 3
Universitetsdirektøren oppnevnte den 07.01.09 en arbeidsgruppe for å utrede effektivisering knyttet til
bachelorprogrammene ved NHS-IØL og programmene med tilgrensende fagområder ved IMKS. Arbeidsgruppen
ble ledet av instituttleder ved NHS-IØL Bjarte Ravndal.
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) oppnevnte i juni 2008 en intern arbeidsgruppe som skal
gjennomgå studieprogramporteføljen på instituttet, med tanke på revideringer, eventuelle etableringer og
samarbeid om studieprogram fra og med høsten 2010. Dette arbeidet pågår nå, og IMKS er derfor i mindre grad
behandlet i rapporten.
Arbeidsgruppen som har arbeidet med effektivisering knyttet til bachelorprogrammene ved NHS-IØL og
programmene med tilgrensende fagområder ved IMKS, har behandlet og fremmet følgende forslag:
Det tilbys felles emner innen følgende områder
• Ex. Phil (10sp, felles med IMKS)
• Mikroøkonomi (10sp)
• Makroøkonomi (10sp)
• Markedsføring (10sp) (NHS vil kunne bygge opp servicemarkedsføring)
• Matematikk (10sp) - Emnet tilbys som valgemne på Reiselivsledelse
• Statistikk, introduksjonskurs (10sp) - Emnet tilbys til øk-adm, revisjonsfag og hotelledelse
• Organisasjonspsykologi (10sp)
• Serviceledelse (10sp) - Emnet tilbys som valgemne på Øk-adm og Revisjon
Det tilbys separate emner til studentene på henholdsvis bachelorprogrammene i økonomiadministrasjon/revisjonsfag og bachelorprogrammene i hotelledelse/reiselivsledelse - innenfor fagområdene:
• Bedriftsøkonomisk analyse
• Organisasjonsfag/Serviceledelse
Det opprettholdes separat
separat kurs for reiselivsstudentene innen
• Statistikk, matematikk og metode (10) - Alternativt kan det vurderes å tilby felles metodeemner for

Reiselivsledelse og Personalledelse (IMKS)
Vedtakets pkt. 4
Universitetsdirektøren oppnevnte den 07.01.09 en arbeidsgruppe for å utrede forutsetningene for et senter for
anvendt finans. Arbeidsgruppen ble ledet av professor Ragnar Tveteraas. Gruppen leverte en foreløpig innstilling
01.04.2009. Denne konkluderer bl a med at senteret på lengre sikt kan være et nyttig virkemiddel, som et verktøy
for å sikre bredere oppmerksomhet og eierskap til anvendt finans i finansnæringen, og å skape produktive
møtearenaer som kan generere bl a relevante etterutdanningstilbud og forskningsprosjekter. Senteret kan også
bidra til en faglig integrasjon og felles profilering av de økonomiske fagmiljøene på UiS. Arbeidsgruppen anser det
som nødvendig med en videre dialog mellom UiS sitt ledelse og de involverte institutter om hvordan finansieringen
skal løses dersom styret vedtar å opprette senteret. Universitetsdirektøren legger opp til at dette punktet utredes
videre.
Universitetsdirektørens vurdering
Universitetsdirektøren mener at styrets forutsetninger for å gå videre med delingen av NHS/IØL er oppfylt.
Opptrappingsplanen er gjennomført av institutt for NHS-IØL, og skisserer tiltak for arbeidet med opptrapping av
opptaket ved NHS og IØL. Riktignok er planen foreløpig og må bearbeides videre av fakultetet. Direktøren anser
den allikevel som tilfredsstillende.
Arbeidsgruppen som har vurdert effektivisering av porteføljen, har levert sin rapport innen fristen. Rapporten gir
godt grunnlag for videre arbeid med effektivisering av studieporteføljen ved NHS-IØL. Direktøren konstaterer at
arbeidsgruppen har vektlagt økt sambruk av fellesemner mellom programmene på NHS-IØL. Til tross for store
likhetstrekk, har NHS og IØL ulike produkter og ulike markeder. Det er vesentlig at tiltak som iverksettes muliggjør
økt samarbeid om fellesemner samtidig som en klarer å ivareta de to enhetenes særegne profil. Direktøren gir sin
tilslutning til at introduksjonsemner som følger NRØA-normen tilbys som felles emner for øk-adm/revisjonsfag og
hotell-/reiselivsfag. Direktøren mener at arbeidsgruppen har utarbeidet forslag som i tilstrekkelig grad
imøtekommer styrets vedtak i sak US 95/08, pkt. 3.
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Arbeidsgruppen som har utredet senter for anvendt finans har levert en foreløpig vurdering. Direktøren anser at
arbeidet er godt i gang, og at styrets vedtak er oppfylt.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering. Direktøren gis fullmakt til å effektuere deling av NHS-IØL,
Stavanger, 6. mai 2009

Per Ramvi

Kristofer Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Saksbehandler:
Rådgiver Marit Cecilie Farsund
Vedlegg:
• Plan for opptrapping av opptak ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode, fra instituttleder Bjarte Ravndal
(28.04.2009)
• Utredning om effektivisering knyttet til bachelorprogrammene ved Norsk hotellhøgskole – Institutt for
økonomi og ledelsesfag (NHS-IØL) og bachelorprogram med tilgrensende fagområder ved Institutt for medie-,
kultur- og samfunnsfag (IMKS) med vedlegg
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