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Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 10 april 2019. Vedlagt følger Handelshøyskolen BIs innspill. 
Innspillet ble behandlet i Handelshøyskolen BIs styre 6. september 2019.  

Departementet ber om innspill på flere spørsmål, fordelt under fem hovedoverskrifter. Vi har derfor 
gruppert våre innspill i henhold til disse overskriftene. 

1. Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen 

Handelshøyskolen BI er enig i at samfunnet står ovenfor store omstillinger knyttet til digitalisering, bærekraft 
og internasjonalisering. I vårt eget strategidokument 2025 trekker vi nettopp disse utviklingstrekkene frem 
som sentrale i BIs utviklingsprosess. Vi jobber derfor systematisk med store og små tiltak for å ruste BI til å 
svare på disse omstillingene, og bidra til å løse arbeidslivets kompetansebehov i fremtiden. 
Handelshøyskolen BI er så opptatt av å være påkoblet nærings- og arbeidslivet at høyskolen definerer dette 
som en av tre grunnpilarer for institusjonen. Det er derfor svært naturlig for oss å følge nøye med på 
endringer i arbeidslivets behov i utviklingen av høyskolens utdanningstilbud, forskning og pedagogikk. 
Samtidig erkjenner BI at det er vanskelig å forutsi hvilke konkrete behov arbeidslivet vil ha i fremtiden. 
Endringene har gått, og vil fortsette å gå, i stort tempo, og de konkrete kravene som stilles til høyskoler og 
universiteter for å løse samfunnsoppdraget vil naturlig nok også endre seg tilsvarende. Dette må også sees i 
et perspektiv der man må forvente «læring hele livet». Meningsinnholdet i i begrepet arbeidsrelevans vil 
dermed også endre seg, i tråd med utviklingen i den enkeltes livs- og karriereløp. 

Det er likevel sannsynlig at utfordringer knyttet til digitalisering, bærekraft og internasjonalisering vil gjør seg 
mer og mer gjeldende fremover. BI tror det er helt avgjørende med tett samarbeid mellom høyskoler og 
arbeidsliv for å løse disse utfordringene. Vårt hovedfokus er å intensivere høyskolens forskningsvirksomhet 
innenfor disse feltene for å få frem ny og relevant kunnskap, samt designe utdanningstilbud som kan levere 
kompetente kandidater til et digitalisert, internasjonalt og bærekraftsorientert arbeidsliv.  

Vi tror likevel at mange av virkningene knyttet til disse utfordringene føles tidligere i nærings- og arbeidslivet 
enn i universitets- og høyskolesektoren. BI er derfor avhengig av tett kontakt med de bransjer og sektorer vi 
utdanner til for å fange opp relevante signaler om kompetansebehov og endringer. Derfor er vi 
grunnleggende enig i at samarbeid med arbeidslivet er nødvendig for å lykkes. Ikke bare for samfunnet 
generelt, men også for BIs egen virksomhet. BI har derfor utviklet flere ulike samarbeidsformer. Noen 
eksempler kan være: 

 BI styre har eksterne representanter fra arbeidsgiversiden 

 BI har opprettet forskningssentre, som for eksempel Senter for byggøkonomi, for å utvikle nye 

kunnskap med anvendelighet for konkrete bransjer. Et annet eksempel er Centre for Ocean Business 

som har som formål å fremme forretningsutvikling og bærekraftig drift av havnæringene 

 BI benyttet bransjeråd (advisory board) i de fleste studieprogrammer på BI. Vi definerer bransjeråd 

til å være en utvalgt gruppe representanter fra bransjen/potensielle arbeidsgivere som jevnlig gir råd 

om innhold i studieprogrammer 



   
 

 

 BIs rektorat og toppledelse har et internasjonalt Advisory Board med internasjonale representanter 

fra akademia og privat næringsliv 

 BI tilbyr studenter å velge Internships/praksisplasser som en integrert del av sin utdanning. Dette 

tilbudet har i den senere tid fått økt etterspørsel blant studentene på både master- og bachelornivå. 

Siden 2011 har 1079 bachelorstudenter gjennomført internships. På master of science ble tilbudet 

etablert i 2015, og siden da har 596 MSc-studenter gjennomført internships. 

Disse eksemplene peker også på at en viktig forutsetning for å lykkes med økt arbeidsrelevans i høyere 
utdanning er at tiltakene må bære preg av deltakelse fra tre likeverdige parter:  

1. Høyskole/universitet 

2. Arbeidsgivere 

3. Studenter.  

BI mener at tiltak må settes inn hos alle disse tre partene om man skal lykkes. Økt arbeidsrelevans kan ikke 
bare være et ansvar høyskole- og universitetssektoren må ta alene, men også arbeidsgivere og studenter må 
ta mer ansvar for å få dette til. Særlig mener BI at arbeidsgiverorganisasjonene må betydelig mer på banen 
med initiativer, samarbeidstiltak og konkrete forslag til universitets- og høyskolesektoren.  

2. Samarbeid om høyere utdanning 

BI er en handelshøyskole, og det er således svært naturlig for BI å trekke nærings- og arbeidslivet aktivt inn i 
våre utdanningsprogrammer. Dette gjøres i dag på svært mange ulike måter: 

 BI benytter flere timeforelesere som har sitt daglige virke i nærings- og arbeidslivet og som tilfører 

undervisningen oppdaterte eksempler og innhold i utdanningen. 

 Mange av BIs fulltidsansatte faglige har deltidsengasjementer for næringslivet som utredere og 

konsulenter 

 BIs forskning er knyttet til anvendte problemstillinger for samfunns- og næringsliv. Deler av denne 

forskningen er i direkte samarbeid med arbeidslivet (for eksempel via forskningssentre), og denne 

kunnskapen vil i neste omgang påvirke innholdet i vårt utdanningstilbud. 

BI arbeider systematisk med å øke arbeidsrelevansen i våre studieprogrammer. I programmenes 
læringsutbyttebeskrivelser gis eksplisitt læringsmål for studentene knyttet til forståelse av 
bransjeproblemstillinger, og det beskrives hvilke ferdigheter studentene skal lære å mestre som er relevant 
for arbeidsgivere. Disse læringsmålene revideres jevnlig i samarbeid med bransjen gjennom bransjeråd, og 
alle større endringer i studieprogrammene drøftes med arbeidslivet. Læringsmål på programnivå påvirker i 
neste omgang læringsmål og innhold i spesifikke emner/kurs. Disse prosedyrene er beskrevet i BIs 
kvalitetssikringssystem. 

Et sentral del av BIs utdanningstilbud er etter- og videreutdanning (EVU). Hos BI er ikke EVU en 
tilleggsaktivitet, men en aktivitet likestilt med heltidsprogrammer. Det er her BI har satt sitt mest markante 
fotavtrykk i med flere tusen studenter som hvert år tar utdanning i tillegg til heltidsjobb. BI har således et 
læring for hele livet perspektiv, og studenttilstrømningen mener vi er en indikasjon på at BIs programmer i 
dette markedet oppleves som å ha høy arbeidsrelevans. Det er viktig å påpeke at noen slike kurs og 
programmer, på tross av omfang, ikke er studiepoeng-givende (ECTS). Dette er en praksis man også finner 
ved internasjonale handelshøyskoler der en vesentlig del av virksomheten retter seg mot etter- og 
videreutdanning. Ikke overraskende er samarbeidet med arbeidslivet spesielt fremtredende i denne delen av 
BIs virksomhet. Programmene må kontinuerlig tilpasses markedets etterspørsel og derigjennom være 
relevant og nyttig for deltidsstudenter i fullt arbeid, og flere av våre programmer er også utviklet i samarbeid 



   
 

 

med bransjer og bransjeorganisasjoner. Nedenfor nevnes noen eksempler som viser BIs samarbeid både 
med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt: 

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten - 30 ECTS Master of management: Programmet leveres 
på oppdrag fra Helsedirektoratet i samarbeid med KS. Programmet er utviklet i tett samarbeid med 
oppdragsgiverne og er under kontinuerlig utvikling.  Dette skjer bl a gjennom dialogmøter, advisory board og 
fagseminarer. Fokus i programmet er utvikling av handlingskompetanse hos ledere innen helse og omsorg i 
kommuner og fylker, og på å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet 
innen(for) rammebetingelsene gitt av politikk og forvaltning. 

100 ScaleUps programme (gjennomføres på engelsk) – uten ECTS: BI har sammen med Beijing Tsinghua 
R&D Institute og Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, utviklet programmet 100 ScaleUps hvor vi 
kobler selskaper til ledende internasjonale miljøer innen innovasjon og entreprenørskap. Våre partnere 
Investinor, Argentum, Verdane, GCE Ocean Technology og VIS gir tilgang til anerkjente investorer, mentorer 
og industriklynger. Vårt mål med programmet er å hjelpe selskaper med å utvikle og gjennomføre en ny 
internasjonal skaleringsstrategi for eget selskap.  

Lederskap og omstilling i skolen/Nasjonalt rektorprogram – 30 ECTS Master of management: Programmet 
leveres i tett samarbeid med flere oppdragsgivere, som f.eks Udir og Oslo kommune, og er ett av flere 
program som inngår i vår Master of Management grad i skoleledelse. Det gjennomføres jevnlige møter med 
styringsgruppe, studenter og oppdragsgiver for revidering og justering av programmet. Gjennom dette 
programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av 
organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. 

Forretningsutvikling, finansiering og investeringsanalyse – uten ECTS: Programmet er utviklet i tett 
samarbeid med Enova. Faglig ansvarlig for programmet sørget for rød tråd gjennom løpende dialog med 
Enovas ledelse og tilstedeværelse på alle samlingene. Enova opplever økt kompleksitet i søknadene om 
støtte til klima- og miljøtiltak og programmet er forankret i Enovas virksomhetsstrategi og operasjonelle 
plan. BIs ambisjon for programmet var å styrke Enova som en profesjonell og effektiv organisasjon med 
bedre prioriteringer og mer presise beslutninger, samt øke effektivisering, og være bedre rustet til å 
håndtere økt kompleksitet og innovasjon. 

Forhandlinger for økt resultat – uten ECTS: Programmet er utviklet i tett samarbeid med kunden. 
Programmet er designet for å oppnå en god teoretisk og praktisk kompetanse som gjør ansatte i 
innkjøpsdivisjonen bedre i stand til å etablere, planlegge, gjennomføre og lede en forhandlingsprosess på en 
god måte. Programmet bidrar til å samkjøre forhandlingsmetode samt legge til rette for erfaringsutveksling 
og spredning av beste praksis i organisasjonen. Det gjøres kontinuerlig forbedring og revidering basert på 
erfaringer og jevnlige evalueringsmøter med kunden. 

Et annet sentralt samarbeid er knyttet til praksisplasser, det BI kaller for internships. Dette er et tilbud som 
har økt kraftig i omfang de siste årene og stadig flere studenter ønsker internship som del av sin utdanning. 
Internships handler i praksis om å sette ut sentrale læringsmål til arbeidslivet. Dette krever mye oppfølging 
fra BI, både i forkant, under og etter gjennomført internship. Dette er viktig både for å sikre studentenes 
læringsutbytte og sikre at bedriftenes forventninger innfris. BIs utfordring er tilgangen på tilstrekkelig antall 
praksisplasser i arbeidslivet samt god nok kvalitet på disse plassene. Praksisplasser som gir tilstrekkelig 
læring, oversikt og utbytte for studentene er krevende å utvikle, både for BI og for arbeidsgivere. BI opplever 
at stadig flere bedrifter er interessert i å delta i dette samarbeidet, men også at mange bedrifter og 
organisasjoner innser hvor krevende og arbeidsintensiv slik deltakelse i realiteten er. Dette er et område BI 
ønsker å utvikle mer fremover i samarbeid med både private og offentlige aktører. 



   
 

 

Arbeidsrelevans er viktig for studentene. Samtidig har høyere utdanning i Norge mange parallelle ambisjoner 
som ikke alltid er lett å kombinere. Noen eksempler på ambisjoner er: 

 Øke studentens gjennomføringsgrad på normert tid 

 Øke studentenes internasjonale mobilitet og påvirkning. For eksempel gjennom bedre 

språkkompetanse, øke internasjonal eksponering i norske klasserom, flere studenter på utveksling 

osv. 

 Øke studentens erfaringer med relevant yrkespraksis 

 Øke studentenes basisferdigheter, men samtidig også tilføre de mer spisset bransjekompetanse 

 Øke studentenes kunnskaper og ferdigheter innen teknologi og innovasjon 

Alle disse ambisjonene er i utgangspunktet gode og velmente, og BI er ikke uenig i disse. Samtidig er 
realiteten at bachelorstudenter har tre korte studieår på seg for å tilegne seg alle disse kompetansene og 
ferdighetene. I praksis vil høyskoler og universiteter derfor ha problemer med å realisere alle disse 
ambisjonene for hver enkelt student. BI er derfor enig i at arbeidsrelevans er viktig, men vil likevel be 
departementet ta hensyn til at det er mange mål og ambisjoner som skal realiseres med høyere utdanning. 

3. Samarbeid om høyere utdanning 

Handelshøyskolen BI har i mange år hatt et betydelig innslag av timelærere som har sitt hovedvirke i 
arbeidslivet. Våren 2019 var denne andelen på 17% av alle undervisningstimer på BI. I tillegg bruker BI 
gjesteforelesere i enkelttimer hentet fra arbeids- og næringsliv i en rekke kurs. Vår erfaring med dette er 
gode. Timelærere og gjesteforelesere tilfører praksis i undervisningen gjennom eksempler, case og 
formidling av erfaringer som gir studentene god forståelse av hvordan fagene kan brukes i arbeidslivet. Det 
vil alltid være mulig å utvikle slike samarbeid ytterligere, men BI mener at balansen mellom faste ansatte, 
timelærer og gjesteforelesere i dag er ganske god. Dette er også i tråd med en helhetlig tilnærming til hva 
«fagmiljø bak programmer» betyr i NOKUT-sammenheng. 

BI mener at vår undervisningsmodell med et visst antall timelærere med daglig virke i ordinært arbeidsliv er 
en modell som flere høyskoler og universiteter burde benytte mer. Økonomi – og administrasjonsfag er nok 
noe lettere fag å rekruttere timelærere til enn mange andre fag. Samtidig er det etter BIs syn kanskje 
nettopp i fagområder eller -disipliner med et noe udefinert arbeidsmarked at studenter tydeligst trenger 
rollemodeller og konkrete eksempler på hvilke yrker utdanningen kan lede frem til. 

Tilgangen på timelærere har de siste årene blitt mindre. Dette har dels å gjøre med økte kvalitetskrav til 
formell faglig kompetanse, men også at arbeidsgivere er mindre villig til å tillate at egne ansatte bidrar med 
undervisning på BI. BI ser derfor gjerne at arbeidsgivere i større grad anerkjenner viktigheten av å bidra med 
lærekrefter og tilrettelegger for at ansatte kan fungere som timelærere i arbeidstiden. Stikkordene er at 
arbeidsgivere er mer fleksible på egne ansattes tidsbruk, og ser nytten av at egen bedrift og bransjen som 
helhet bidrar i opplæringen av neste generasjons arbeidstakere.  

Handelshøyskolen BI er opptatt av at studenter får god og riktig informasjon om hvordan tilegnete 
kompetanser og ferdigheter kan brukes i arbeidslivet. BI jobber med denne problemstillingen på ulike måter. 
To eksempler kan være: 

 Kandidatprofiler og læringsutbyttebeskrivelser for både enkeltkurs og programmer legger stor vekt 

på å beskrive relevansen i fagene for arbeidsmarkedet 

 Faglige ansvarlige for hvert enkelt studieprogram bruker mye tid på å synliggjøre nytteverdien av 

aktiviteter og fag for arbeidslivet 

På Handelshøyskolen BI er innovasjon og nyskapning helt naturlige deler av økonomisk-administrative 
utdanning. Svært mange fag, inkludert obligatoriske fag for alle studentene på BI, har store elementer av 



   
 

 

denne kompetansen innbakt som del av kursene. I tillegg har BI helt egne studieprogrammer som eksplisitt 
fokuserer på innovasjon og nyskapning. Et eksempel er bachelorprogrammet entreprenørskap. I dette 
programmet arbeider studentene med å etablere studentbedrifter, der nettopp nyskapning og innovasjon 
står i fokus. 

4. Myndighetsnivå 

Myndighetene har fokus på mange områder som også Handelshøyskolen BI er opptatt av. For eksempel er 
man tydelig på at flere studenter bør fullføre studier på normert tid, man er opptatt av å øke fokuset på 
teknologi, digitalisering og arbeidsrelevans, og man ønsker at flere studenter skal få internasjonale 
erfaringer gjennom utveksling. Isolert sett er alle disse fokusområdene viktig, men særlig kravet om økt 
studentgjennomstrømning kan gjøre flere av de andre områdene vanskeligere å oppnå.  

Knyttet til arbeidsrelevans, er BI i likhet med departementet opptatt av å øke utdanningens relevans. Et 
virkemiddel er å øke antallet praksisplasser, og gjøre slike tilbud til integrerte deler av utdanningen for flere 
studenter. Samtidig ønsker BI også at studenter skal få en faglig spesialisering, reise på utveksling og 
gjennomføre på normert tid. I mange tilfeller er det ikke mulig for en enkeltstudent å tilfredsstille alle disse 
ambisjonene samtidig. BI tror derfor myndigheten i sterkere grad må prioritere mellom ulike ambisjoner, 
eller tillate at den enkelte student i større grad kan gjøre slike prioriteringer selv. Ønsker man et sterkere 
fokus på arbeidsrelevans og setter inn tiltak for å få dette til, må man samtidig aksepterer lavere 
måloppnåelse på andre viktige områder, herunder andre tidsrammer for gjennomføring av programmer.  

Handelshøyskolen BI mener det generelt er lite i dagens lover og forskrifter som hindrer økt arbeidsrelevans. 
Unntaket er eventuelt regler og krav knyttet til eksamen og sensur, noe som kan gjøre vurderingsformer 
knyttet til tiltak som for eksempel praksisplasser vanskeligere. BI mener likevel at mer bør gjøres for å 
oppmuntre arbeidslivet til i større grad å bidra inn i høyere utdanning. Noen forslag kan være at 
myndighetene gir økonomisk støtte gjennom stipendier eller refusjonsordninger, der særlig mindre og 
mellomstore bedrifter kan få dekket kostnader knyttet til å opprette praksisplasser, eller å la egne ansatte 
bidra som gjesteforelesere/timeforelesere med mål om å øke arbeidsrelevans i høyere utdanning. Slike 
økonomiske insentiver kan bidra positivt til at høyskoler og universiteter lettere får tilgang til kompetente 
medarbeidere i norsk arbeidsliv.  

5. Eksempler 

 

Departementet ber om konkrete eksempler.  

Eksempel 1: 

Bachelorprogrammet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI er et godt eksempel på bruk av 
bransjeråd for å sikre arbeidsrelevans. BI overtok dette programmet fra Norges Eiendomsmeglerforbund i 
1990, og har siden da hatt bransjeråd tilknyttet studieprogrammet med medlemmer fra dette forbundet 
(Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet – FREMS). Dette samarbeidet har som formål å sikre at det faglige 
innholdet i studiet er i samsvar med bransjens relevanskrav til kandidatene. BI mener at dette bransjerådet 
er et godt eksempel på samarbeid mellom fagmiljø og arbeidsliv. Bransjerådet består av tre representanter 
fra bransjen, tre representanter fra BI samt to ferdig uteksaminerte studenter. Bransjerepresentantene 
består vanligvis av leder av juridisk i Norges Eiendomsmeglerforbund samt to styremedlemmer i forbundet. 
Styremedlemmene arbeider til daglig i bransjen. Sammensetningen sikrer at praktiske/bransjefaglige 
spørsmål blir løftet inn i rådet. BIs representanter er normalt en administrativt og to faglige (hvorav 
studieprogramleder er en av disse). BI opplever at det er svært positive tilbakemeldingene fra bransjen på 
vår bruk av bransjeråd. Hovedmålet er likevel at dette bransjerådet bidrar til relevant kompetanse for 
studentene og deres fremtidig yrkeskarriere. 



   
 

 

Eksempel 2:  

BIs internasjonale og nasjonale case-konkurranser gir studentene mulighet til å anvende teoretisk kunnskap 
for å løse reelle næringslivsproblemer for norske og internasjonale bedrifter. Gjennom disse caseaktivitetene 
tilegner studentene seg ferdigheter som ikke bare er relevant for arbeidslivet, men som også gjør dem bedre 
rustet til å takle studiehverdagen. Studentene lærer å  omsette teori til praksis, og får i tillegg trening i 
relevante ferdigheter som teamarbeid, bruke kunnskap på tvers av fagområder, arbeide under tidspress og 
økt innsikt i og kontakt med norsk og internasjonalt næringsliv. 

BI jobber tett med utvalgte næringslivspartnere i forbindelse med nasjonale og internasjonale 
caseaktiviteter. Casene skrives i samarbeid mellom BI og næringslivspartnerne og har som mål å belyse 
reelle utfordringer bedriftene står ovenfor. Representanter fra næringslivspartnerne bidrar aktivt både med 
å presentere casene for studentene og som jurymedlemmer i konkurransene. 

Vi tilbyr ukentlige casetreninger der studentene får anledning til å øve sammen med medstudenter under 
kyndig veiledning av BIs faglige stab og casealumni. BI arrangerer årlig tre nasjonale casekonkurranser der 
studentlag fra alle BIs campuser deltar. Vi arrangerer også en internasjonal casekonkurranse, BI International 
Case Competition, der 12 lag fra anerkjente internasjonale skoler møtes på BIs campus i Oslo.  

Eksempel 3: 

I bachelorprogrammet Creative Industries Management er enkelte kurs gode eksempler på hvordan 
nærings- og arbeidslivets problemstillinger kan knyttes opp til innhold i kurs. I kurs knyttet til film-, TV- og 
mediebransjen, skriver studentene som en del av det faglige opplegget notater til utvalgte bransjeaktører 
om aktuelle problemstillinger. Hvilke konkrete problemstillinger som skal utredes avklares i samarbeid 
mellom fagansvarlige og bransjeaktører. Notatene forankres i pensum, men må kobles opp til de reelle og 
dagsaktuelle utfordringene som er skissert. Bransjeaktøren får deretter mulighet til lese alle eller utvalgte 
notater, og deltar deretter som gjesteforeleser der forslagene diskuteres med klassen. 

 

Handelshøyskolen BI takker for muligheten til å gi disse innspillene, og vi bidrar gjerne med flere 
tilbakemeldinger ved en senere anledning.   

 

Med vennlig hilsen 

 

Inge Jan Henjesand 

Rektor, Handelshøyskolen BI 

 


