Hodejeger og professor mener rektorlønnen ved NHH må opp:

– Bør nærme seg to mill.

Ny jobb – Ny løNN?: De interne søkerne som kjemper om rektorjobben på NHH, Øystein Thøgersen (t.v.), Karin Thorburn og Tor Wallin Andreassen, vet
foreløpig ikke hvilket lønnsnivå de eventuelt vil få. Trolig kan de vente seg noe høyere lønn enn det avtroppende NHH-rektor, Frøystein Gjesdal, har hatt.
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– Hvis man skal gå bredt ut og få tak i
en som er dynamisk og som kommer
utenfra, tror jeg at man må opp i rundt
to millioner kroner, sier ekspert på
lederlønninger, professor emeritus Tor
Grenness ved Handelshøyskolen BI.
Som Kapital tidligere har skrevet
tjener NHH-rektoren dårligst blant de
rektorene i Norge det er naturlig å sammenligne seg med. NHH-rektor Frøystein Gjesdal har en godtgjørelse på
1,26 millioner kroner i året, mens rektoren og lederen ved Handelshøyskolen
BI, Inge Jan Henjesand, tjener over 2,1
millioner kroner.
Når Gjesdal nå går av som rektor, vil
NHH gå fra å ha en valgt rektor til å
ansette rektor på åremål. Den nye rektoren vil også få utvidet ansvar i forhold
til det Gjesdal har hatt, ettersom også
det administrative ansvaret ved høyskolen nå vil ligge inn under rektorstillingen. Det er samme praksis som ved
Handelshøyskolen BI.
– BI har en forholdsvis lang historie
med at rektorlønnen ligger noe høyere
enn ved de andre høyskolene eller universitetene. På en måte synes jeg det
er greit, ut fra at de er i en annen konkurransesituasjon. Høyskolen er et mer
markedsavhengig foretak enn de andre,
sier Grenness.
– Men dette er ikke næringslivet, og
referansepunktene blir litt vanskelige.
Lønnsgapet mellom NHH- og BIrektoren har vært spesielt stort. Rek-

torlønningene ved de største universitetene her i landet ligger mellom 1,5 og
1,7 millioner kroner.
– Disse institusjonene skal ikke være
lønnsledende, og de får stort sett
interne søkere som kanskje ikke er så
opptatt av lønn, sier Grenness.
– Er NHH i en mer konkurranseutsatt sitasjon enn universitetene?
– Ja, det opplever jeg at høyskolen er.
Én ting er at BI tilbyr det samme, men
ganske mange vil kunne velge en kommersiell utdannelse ved utenlandske
utdannielsesinstitusjoner, sier han.
Det er ventet at ansettelsen av ny
NHH-rektor vil skje i styremøte 9. mars.
Det er seks søkere til stillingen, der fire
av søkerne er interne og to er unndratt
offentligheten. De interne søkerne er
Tor Wallin Andreassen, Karin Thorburn, Aksel Mjøs og Øystein Thøgersen. Sistnevnte skal være den interne
favoritten, etter det Kapital kjenner til.
Hodejegerfirmaet Mercuri Urval har
hatt oppdraget med å finne kandidater
til stillingen. Ifølge seniorrådgiver Ole
Petter Bratteberg i Mercuri Urval var
det ikke opplyst noe om lønnsnivået i
stillingsutlysningen.
– De som er aktuelle for denne stillingen, tjener i utgangspunktet godt.
Selv om de ikke tar jobben på grunn av
lønnen, så må den være anstendig, sier
Bratteberg.
– Hva synes du om at rektoren på
NHH tjener såpass mye mindre enn de

andre rektorene?
– Det henger ikke sammen med det
som potensielle rektorer på NHH kan
tjene andre steder. Lønnen bør absolutt være slik at man er konkurransedyktig, sier Bratteberg.
– Så den bør opp til 1,6–1,7 millioner
kroner?
– Ja, det synes jeg bør være rimelig,
sier han.
DNB-direktør Kari Olrud Moen, som
nylig ble utnevnt til ny styreleder ved
NHH, ønsker ikke å kommentere
saken. Som Kapital tidligere har skrevet, avventer høyskolen nå en avklaring
fra Kunnskapsdepartementet (KD) på
om statens lederlønnskontrakt skal
benyttes, eller om NHH står friere til å
fastsette lønn. Foreløpig har ikke NHH
fått noen tilbakemelding fra KD.
– Det har vært aktuelt med et ekstraordinært styremøte for å ansette rektor, men så lenge vi ikke vet lønnsrammene, så må vi vente, skriver
kommunikasjonssjef Kristin Risvand
Mo en epost til Kapital.
Rett før jul fastsatte KD godtgjørelse for styret i NHH. I et brev fra KD
til NHH som Kapital har fått innsyn i,
går det frem at Olrud Moen får 110.000
kroner årlig i grunngodtgjørelse som
styreleder og 10.000 kroner for hvert
styremøte inntil fire timer. Varer styremøtet mer enn fire timer, øker satsen
til 15.000 kroner pr. møte.
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