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MØRE OG ROMSDAL DISTRIKTSHØGSKOLE
Stortinget vedtok 20. juni 1969 at det kunne etableres prøvedrift
med distriktshøgskole ,i Møre og Romsdal i en 5 års-periode fra
høsten 1969.
Høsten 1969 ble det satt i gang undervisning ved et 2-årig øko
nomisk/administrativt studium.
Fra høsten 1970 ble studietilbudet utvidet med et 2-årig studium
i transportfag og et 1-årig matematikk-studium.
Høsten 1971 tas det opp studenter til følgende studier i Molde:
1. 2-årig økonomisk/administrativt studium.
2. 2-årig studium av transportfag.
3. 1-årig studium i matematikk (20-poenggruppe).
Ved distriktshøgskolen i Volda/Ørsta blir disse studier satt i gang
fra høsten 1971 :
1. 1-årig studium i norsk språk og litteratur.
2. 2-årig utdanning for organisasjons- og velferdsarbeid.
3. 2-årig studium i media og kommunikasjon.
Det er gitt ut egen studiehåndbok med orientering om disse
studier.
OPPTAKSBETINGELSER
Til det økonomisk/administrative og til transportfagstudiet tas
søkere opp på følgende grunnlag:
A. På grunnlag av examen artium eller eksamen fra økonomisk
gymnas.
B På grunnlag av annen kvalifiserende utdanning i form av teo
retisk og/eller praktisk opplæring som antas å gi et like godt
grunnlag for studium ved distriktshøgskolen som examen
artium eller eksamen fra økonomisk gymnas.
Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det antall

søkere som kan tas opp, legges eksamensresultatene tH grun
nen for opptaket. Det gis ekstra opptakspoeng for tilleggsutdan
ning og praksis. Ved beregning av ekstra opptakspoeng for til
leggsutdanning, kan det tas hensyn til eksamensresultater.
Opptak til matematikkstudiet skjer normalt på basis av examen
artium eller eksamen fra økonomisk gymnas. Matematikkunder
visningen bygger dels på reallinjens matematikkpensum, og stu
denter uten realartium bør søke å skaffe seg best mulige for
kunnskaper før de begynner på studiet.
UNDERVISNINGS- OG ARBEIDESFORMER
Fra tidligere skolegang vil de fleste studentene være vant til at
både selve innlæringen og den daglige kontroll med kunnskaps
tilegnelse og forståelse i det alt vesentlige foregår i form av klas
seundervisning. Ved et distriktshøgsl<olestudium blir en større
del av ansvaret lagt på studentene selv. Den enkelte student
avgjør hvor raskt han vil gå fram i studiet. Studieplanen er ba
sert på en tidsramme på 2 år, men den enkelte student avgjør
selv om han vil fullføre studiet innenfor denne tidsrammen. Valg
av enkelte fagkombinasjoner kan gjøre det ønskelig å bruke
lengre tid på studiet. Videre er all deltakelse i undervisningen
frivillig. Den enkelte student avgjør selv i hvilken grad han vil
nyttiggjøre seg den undervisning høgskolen tilbyr.
Den viktigste undervisningsform er forelesningene. Disse blir
i det vesentlige nyttet til å gjennomgå pensumlitteratur. Spesielt
i valgfrie kurs med relativt få studenter er seminarformen ak
tuell. I seminarer arbeider lærere og en liten gruppe studenter
på den måten at deltakerne dels utarbeider skriftlige notater og
dels gir korte muntlige orienteringer om stoff de har gått gjen
�om. Arbeidsformen i et seminar forutsetter at deltakerne forbe
reder seg til arbeidsmøtene og deltar aktivt under møtene.
Ved distriktshøgskolen legges det vekt på at studentene under
arbeidet med fagene etablerer små grupper, kollokvier. Den me
ningsutveksling som foregår i kollokviene bidrar ofte til å skape
en bedre forståelse av fagene enn når en arbeider på egen hånd.
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Individuell kontakt mellom student og lærer ansees for å være
verdifuM. Studentene oppfordres til å oppsøke sine faglærere
når de føler behov for å få svar på faglige spørsmål.
Ved høgskolen vil en stadig arbeide for å komme fram til under
visnings- og arbeidsformer som kan stimulere til refleksjoner ut
fra en positiv kritisk holdning til eksisterende synspunkter og
metoder i teori og praktisk virksomhet.
STUDIEPLAN FOR DET ØKONOMISK/ADMINISTRATIVE
STUDIET
Formål.
Det økonomisk/administrative studiet skal normalt kunne gjen
nomføres i løpet av 2 år. Studieplanen er bygd opp slik at stu
dentene etter å ha gått gjennom et felles obligatorisk innførings
og grunnlagspensum, får en viss valgfrihet til fordypning og spe
sialisering innen visse fagområder. Med utgangspunkt i denne
valgfriheten kan det skapes undervisningsopplegg innenfor øko
nomisk/administrative fag med følgende forskjellige siktemål:
1. A gi yrkesutdanning som kan anseets å være et alternativ til
de mer langvarige studier ved universiteter og høgskoler.
2. A gi utdanning som kvalifiserer for fortsatte studier ved uni
versitet/høgskoler.
3. A gi undervisning i økonomisk/administrative fag for studen
ter som ønsker å studere slike emner i tilknytning til andre
studier ved distriktshøgskolene (transportfagstudium, EDB
studium, o. 1.)
4. A gi undervisning til personer som ønsker deler av en øko
nomisk/administrativ utdanning i form av etterutdanning. Det
1kan her dreie seg om personer som er interessert i ett eller
flere av de fagene som ligger innenfor distriktshøgskolens
ordinære studieramme, eller det kan dreie seg om ajourfø
ring og videreutdanning av ferdige kandidater fra distrikts
høgskolene.
For at undervisningen skal kunne dekke de siktemålene som er
nevnt ovenfor, er studieplanen i hovedtrekkene bygd opp slik
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at knapt 60 % av studiet omfatter obligatoriske fag og vel 40 %
omfatter valgfrie fag. Videre bygger studieplanen på kurssyste
met, slik at en kan tale om obligatoriske kurs og valgfrie kurs.
De obligatoriske kurs omfatter metodefag som matematikk, sta
tistikk og EDB foruten innføring i bedrifts- og samfunnsøkonomi
og psykologi og sosiologi.
De obligatoriske fag er i hovedtrekkene generelle og gis med
sikte på å danne et bredt grunnlag for studiet av valgfrie fag.
Ved det valgfrie kurstilbud får studentene innen visse rammer
stor frihet til å kombinere fag på forskjellige måter ut fra for
skjellige formål. De ulike fagkombinasjoner for faglige sammen
setninger som kan dekke de stadig nye behov for utdanning
som skapes i arbeidslivet. Et vesentlig formål med de valgfrie
fag er å gi anledning til spesialisering med sikte på å kunne
løse bestemte oppgaver i arbeidslivet. Ved siden av må det ved
hjelp av valgfrie fagopplegg tas sikte på å skape undervisnings
tilbud som gir smidige overganger til studier ved universitet og
høgskoler, og som derved skyver distrik!shøgskolen fram som
en naturlig del av et universitetsstudium.

FORKUNNSKAPER

Til det økonomisk/administrative studiet og transportfagstudiet
tas det opp studenter med forskjellig utdanningsbakgrunn. På
grunn av den korte studietid ved distriktshøgskolen, er det be
grensede muligheter innenfor første del av studiet til å bringe
studentenes kunnskaper opp på omtrent samme nivå.
Studenter som ikke har kjennskap til elementær bokføring, bør
selv sørge for å sette seg inn i faget før distriktshøgskolestudiet
påbegynnes. Som litteratur anbefales: Mads Bøhn og Egil Eide:
Lærebok i bokføring, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1968, eller
0. K. Stangeland: Bokføringslære I, Cappelen.
Mads Bøhn og Egil Eide: Bokføringsoppgaver for handelsgym
nasier og handelsskoler, Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Matematikkundervisningen på distriktshøgskolen i 1. semester
er krevende, og studenter med dårlige forkunnskaper i matema6

tikk bør begynne å arbeide med faget før distriktshøgskolestu
diet tar til. Som litteratur anbefales realgymnasets pensum i al
gebra og Knut Sydsæter: Matematisk analyse I (de første ka
pitler), Universitetsforlaget, Oslo 1969.
Distriktshøgskolen må anmode den enkelte student om å klar
legge hvilke av hans forutsetninger som eventuelt er mangel
fulle, og selv forsøke å rette på dette.

FORKURS
For så tidlig som mulig å bringe studentenes kunnskaper i regn
skap og matematikk opp på omtrent samme nivå, arrangeres det
forkurs på ca. 3 uker i matematikk og bokføring. Forkursene tar
til ca. 1 uke før selve distriktshøgskolestudiet begynner. Det står
opp til den enkelte student å avgjøre om han vil delta i forkur
sene. Studenter som vil delta i forkursene gir melding til skolen
om dette så snart som mulig etter at opptak er skjedd.
Forkurs i bokføring:
Kurset begynner 24. august 1971 og avsluttes ca. 15. sept. KL!r
set omfatter en innføring i elementære bokføringsprinsipper.
Litteratur: Mads Bøhn og Egil Eide:
Lærebok i bokføring.
Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1968.
0. K. Stangeland: Bokføringslære I, Cappelen.
Mads Bøhn og Egil Eide: Bokføringsoppgaver for
handelsgymnasium og handelsskoler,
Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Knut Boye: Regnskapsanalyse.
Forkurs i matematikk:
Kurset begynner 24. august 1971 og avsluttes ca. 15. sept.
Litteratur: Knut Sydsæter: Matematisk Analyse I.
Universitetsforlaget. Oslo 1969.
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OM DE ENKELTE KURS I DET ØKONOMISK/ADMINISTRATIVE
STUDIET
Kursene varer 1 eller 2 semestre. Etter avslutning av det enkelte
kurs eller grupper av kurs, vil det normalt holdes eksamen. Ek
samen legges opp på forskjellig måte fra 'fag til fag.
I det følgende gis en oversikt over de enkelte kurs. Samtlige
kurs er under en kontinuerlig vurdering og utprøving. Dette
medfører at såvel det faglige innhold som det oppgitte pensum
kan bli endret. Studentene må sørge for til enhver tid å holde
seg ajour med de endringer som blir foretatt i undervisnings
planer, pensum o. I.
A. OBLIGATORISKE KURS.
Innføring i regnskap og bedriftsøkonomi.
Kurset er et innføringskurs i emneområder som er grunnleg
gende for det økonomisk/administrative studiet. Kurset går over
to semester og avsluttes med eksamen. Undervisningen gis i
form av forelesninger og gruppearbeid basert på case- og opp
gavemateriale.

(a) Forkurs i bokføring.
Ca. 1 uke før semesteret tar til vil det bli gitt elementær un
dervisning i bokføring. Denne undervisningen vil bli ført vide
re i begynnelsen av første semester med analyser av års
regnskapet.
Se om forkurs i bokføring.

(b) Første semester.
Ved siden av analyser av årsregnskapet vil en gi en grunn
leggende innføring i deler av den bedriftsøkonomiske teori.
En vil videre legge vekt på at studentene i løpet av semes
teret får en solid innføring i driftsregnskapets oppgaver og
systematikk.
Pensum:
Thomas Thornburn: Føretaksekonomi.
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Skare og Jensen:

Kostnadsregnskap og bokføring
industrien.
Supplerende litteratur:
Fog og Rasmussen: Driftsøkonomi, bind 1 og 2.
Bedriftøkonomi.
Odd Johnsen:
Tor Rødseth:
Bedriftsøkonomisk analyse.

(c) Andre semester.
I første del av semesteret vil det bli lagt vekt på en utdypende
analyse av driftsregnskapet.
Hoveddelen av semesteret blir viet de eksterne regnskaps
problemer. Emner som gjennomgåes er blant annet regn
skapsanalyse, vurderingsproblemer, regnskapet og prisnivå
endringer og konsernregnskap.
Pensum:
Johnsen og Riise:
Driftsregnskap for industribedrifter.
Arne Kinserdal:
Regnskapsanalyse.
Innledning til studiet i balanselæren.
Dag Coward:
Supplerende litteratur:
Th. Andenæs:
Årsregnskapet i praksis.
Driftskalkyler for beslutninger og
Arne Riise:
kontroll.
Palle Hansen (red):
Håndbog i regnskapsvæsen.
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FAG FORDELINGSPLAN

I

1. semester

I

2. semester

Regnskap I
bedriftsøkonomi

(4)

Samfunns/
økonomi

(4)

Matematikk

(5)

Statistikk

EDB

(5)

Studieteknikk
Psykologi

(2)

Regnskap/
bedriftsøkonomi

4. semester

3. semester
Finansiering/
budsjettering

(4)

Markedsøkonomi

(4)

(4)

Psykologi og
sosiologi

(4)

Valgfritt

(4)

Valgfritt

(4)

Valgfritt

(4)

Valgfritt

(4)

(4)

Samfunnsøkonomi (4)

Tallene i parentes angir undervisningstimer pr. uke.

Organisasjon og
administrasjon

Valgfritt

(4)

Matematikk (5 timer pr. uke i 1. semester).
Hovedemnene innenfor matematikk-kurset er en beskrivelse av
de viktigste funksjonstyper, derivasjon og integrasjon med an
vendelser, maksimums- og minimumsproblem, og litt om funk
sjoner av flere variable.
For studenter med utilstrekkelige forkunnskaper arrangeres det
forkurs i matematikk. Se omtale av forkurset på side 7.
Pensum er for tiden:
Knut Sydsæter:
Matematisk Analyse I.
Universitetsforlaget, Oslo 1969.
EDB (5 timer pr. uke i 1. semester).
Kurset består av to deler. Del 1 er et generelt innføringskurs i
EDB, hvor datamaskinens virkemåte og oppbygging samt en del
om anvendelser vil bli gjennomgått. To timer pr. uke er avsatt
til denne del av kurset.
Under kursets andre del vil studenten kunne velge mellom et
kurs i systemarbeid og et kurs i programmering. Ønsl<er studen
ten å ta et kurs i programmering, kan han igjen velge mellom
(for tiden) tre programmeringssprog: BASIC, COBOL og FOR
TRAN.
Kurset i BASIC avsluttes i løpet av ett semester, mens kursene
i FORTRAN og COBOL går over to. De studenter som velger
FORTRAN eller COBOL vil likevel i løpet av ett semester kunne
få et avsluttet kurs i disse språkene, men disse kursene vil da
mer ha karakteren av «innføringskurs».
Det forutsettes at de studenter som velger å ta et kurs i pro
grammering skal utarbeide en rekke øvelsesprogrammer. Disse
vil bli kjørt til dels på skolens eget EDB-utstyr (FORTRAN,
BASIC), eller ved regneanlegget ved Universitetet i Bergen eller
ved Norges Handelshøyskole.
Pensumlitteratur oppgis senere.
Samfunnsøkonomi. (4 timer pr. uke i 1. og 2. semester.)
Kurset gir en innføring i sentrale deler av samfunnsøkonomisk
teori. I høstsemesteret gis først en innføring i nasjonalregnska11

pets begrepsapparat i sammenheng med norske nasjonalregn
skapstall. Dernest gir kurset en innføring i bruk av makroøkono
miske modeller for å belyse viktige sammenhenger i det økono
miske l'iv, bl. a. i tilknytning til offentlig styring og planlegging
og økonomisk vekst. Det vil også bli lagt vekt på innføring i
kryssløpsanalyse.
I vårsemesteret vil hovedvekten legges på mikro-økonomisk
teori (etterspørselsteori, produksjonsteori, markedsteori).
Pensum for tiden:
Samuelson, Paul:
Economics.
McGraw-Hill, Kogakusha, Tokio 1967.
Thonstad, Thore:
Elementær innføring i kryssløps
analyse.
Universitetsforlaget, Oslo 1970.
Lines, Nils Arnt:
Notat i produksjonsteori.
Møre og Romsdal distriktshøgskole
1970.
Studieteknikk. Psykologi. (2 timer pr. uke i 1. semester.)
Formålet med kurset er å lette overgangen til et fritt studium.
Kurset begynner med en innføring i studieteknikk og lærings
psykologi. I siste del av studiet gis det en innføring i generell
psykologi.
Statistikk (4 timer pr. uke i 2. semester).
Kurset gir en innføring i 1) sannsynlighetsregning med endelige
utfallsrom og 2) estimering og hypoteseprøving. Det blir lagt
vekt på forståelsen av forholdet mellom den matematiske mo
dell og den virkelighet den representerer.
Kurset er et innføringskurs og forutsetter ikke matematikk-kunn
skaper utover engelsklinjens pensum. Mange eksempler og opp
gaver tas med i forelesningene.
Pensum er for tiden:
Hodges og Lehmann:
Grundbegreber i sannsynlighetsreg
ning og statistisk
Nyt Nordisk Forlag, København 1969.
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Finansiering/Budsjettering. (4 timer pr. uke i 3. semester.)
Kurset tar sikte på å gi en innføring i de sentrale problemer som
oppstår ved anskaffelse og spesielt anvendelse av kapital. Da
tradisjonelle investeringskalkyler brukes gjennom hele kurset,
innledes det med en innføring i slike metoder. Studentene må
på egen hånd skaffe seg en oversikt over det norske kapitalmar
ked. Følgende emner en sentrale:
Kapitalbehovsberegninger og budsjettering,
Finansiering og skatt.
Investering og usikkerhet.
Kapitalkostnadsteori.
Gjeldsandel- og dividendepolitikk, og
Foretaksintegrasjon.
Undervisningen vil bli knyttet til oppgavediskusjoner i grupper.
Pensum:
Finansielle emner.
Boye:
Innføring i foretakets
Boye/Jensen:
finansieringsproblemer.
Norske Kredittinstitusjoner.
Bugjerde:
Supplerende litteratur:
Investeringsplanering.
Asztely:
Vagn Madsen:
Budgetering.
Markedsføring. (4 timer pr. uke i 3. semester.)
Kurset er et innføringskurs der sentrale emner innenfor mar
kedsføringen gjennomgås. Det legges særlig vekt på problem
knyttet til valgprogram og beslutninger i markedsføringsspørs
mål, muligheter og virkemidler på de ulike markeder og konsu
mentadferdsteori og produktpolitikk.
Pensum:
Philip Kotler:
Marketing Management.
Prentice Hall Inc. N. J. 1967.
Psykologi og sosiologi. (4 timer pr. uke i 3. semester.)
Kurset omfatter en generell innføring i psykologi og sosiologi
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med særlig vekt på sosial- og organisasjonspsykologi og rela
sjoner individ/samfunn.
Pensumlitteratur oppgis senere.
Organisasjon og administrasjon.
(4 timer pr. uke i 4. semester.)
I kurset tas det sikte på å gi en oversikt over utviklingen av or
ganisasjons- og administrasjonsteorien og en vurdering av de
forskjellige retninger og skoler innenfor organisasjonslæren.
Hovedvekten vil legges på en innføring i en teoretisk oppfatning
av organisasjoner som åpne miljøavhengige system.
Pensum:
H. M. Blegen og B. Nylen: Organisasjonsteori.
Supplerende litteratur vil bli oppgitt av faglærer.
B. VALGFRIE KURS
I 1. semester omfatter undervisningen bare obligatoriske fag.
I 2. og 3. semester må hver student velge 2 valgfrie kurs eller
ett kurs som er av tilsvarende omfang som to kurs. I 4. semester
velges ett valgfritt kurs.
Et vesentlig siktemål med de valgfrie kurs er å gi studentene
anledning til å sette sammen fag på forskjellige måter ut fra for
skjellige formål. Videre tas det sikte på innenfor de valgfrie kurs
å skape mulighet for faglig fordypning. Studentene bør i minst
ett fag få noe dypere innsikt i rent faglig-teoretiske problem og/
eller problem knyttet til anvendelsen av et fag. Dersom en slik
faglig fordypning skal være mulig, bør hver student i siste se
mester følge bare ett valgfritt kurs ved siden av det obligatoriske
kurs i organisasjon og administrasjon.
I det følgende er det gitt en oversikt over valgfrie fag som en
antar å kunne tilby studenter som tas opp høsten 1971. Distrikts
høgskolen må ta forbehold når det gjelder igangsetting av alle
kurs i den nedenforstående oversikt. Videre tas det forbehold
om adgang til å forandre det faglige innhold og det oppgitte
pensum i fagene.
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Valgfrie fag fra 2. semester.
1. Lineær algebra (1 semester).
2. Matematisk analyse (1 semester).
3. Rettslære (2 semester).
4. Engelsk (2 semester).
5. EDB 1, 2 eller 3 semester).
6. Statsvitensekap grunnfag (3 semester).
Matematikk
Kursene i matematikk vil være av spesiell interesse for studen
ter som skal ta valgfrie kurs i operasjonsanalyse, EDB, sam
funnsøkonomi o. I. I 2. semester tilbys 2 kurs i matematikk,
lineær algebra og matematisk analyse.
1. Lineær algebra.
Innholdet i kurset er i hovedtrekkene følgende:
Vektorer, matriser og determinanter, lineære
transformasjoner, matrisers rang og elementære
transformasjoner, løsning av lineære ligningssystemer, konvekse mengder og n-dimensjonal geometri.
Kurset går over ett semester med undervisning 4 timer pr. uke.
Pensum er for tiden:
Lineær Algebra.,Addison-Wesley
G. Hadley:
Publishing Company, Inc.
2. Matematisk analyse
Kurset omfatter funksjoner av flere variable, elastisiteter, multi
ple integraler, Taylors formel, rekker og differensiallikninger.
Pensumlitteratur oppgis senere.
3. Rettslære
Målsettingen for studiet er å gi en oversikt over viktige deler av
rettssystemet, og vise hvordan de forskjellige samlivsforhold
reguleres av rettslige regler. Dessuten sikter faget på å oppøve
vurderingsevne og evne til å løse arbeidsoppgaver. Studentene
må selv skaffe seg en stor del av de nødvendige kunnskaper
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gjennom selvstudium da undervisningen, som foregår med 4 ti
mer pr. uke ikke dekker hele pensum. Studentenes evne til munt-·
lig og skriftlig fremstilling av rettslige spørsmål oppøves ved
oppgaveløsning, gruppearbeid o. I.
Pensum:
Oversikt over Norges Rett.
Ragnar Knoph:
Utgave ved K. Selmer og B. Stuevold
Lassen.
Karsten Gaarder:
Forelesninger over kjøp.
Sjur Lindebrække:
Oversikt over negotiable dokumenter.
Karsten Gaarder:
Konkurs og akkordforhandlinger
med supplement av Olav Erichsen.
Paul Vårdal:
Kompendium i skatterett.
4. Engelsk
I undervisningen tas det sikte på å utvide kunnskapene fra
gymnaset med særlig vekt på å aktivisere og bygge opp et
sosialt/økonomisk vokabular. En time i uken arbeides det i
språklaboratoriet med fonetiske øvinger og øving i lyttefor
ståelse.
Undervisningen i engelsk forutsetter aktiv deltaking fra student
enes side i samtaler og med innledningsforedrag til diskusjoner.
Pensum:
E. C. Eckersley:
A Commercial Course for Foreign
Students, Volume I.
E. Hansen:
Supplementary Glossary (til Ecker
leys bok).
E. Hansen:
Written Exercises and Notes on
Grammer.
Oversettelsesøvinger i engelsk.
Hansen og Odden:
Tre pocket- books.
Opplagsbøker:
The Advanced Learner's Dictionary.
Enten: Norsk-engelsk ordbok for det praktiske liv, W. Guy
Eller: Norsk-engelsk ordbok, Gyldendal, ved Willy Kirkeby.
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W. Guy:
W. Guy:
Thomson & Martinet:
Aftenposten:

Engelsk handelskorrespondanse.
Praktisk Håndbok i engelsk gram
matikk.
A Practical English Grammer.
Facts about Norway.

5. EDB - valgfag 2. semester.
Undervisningen i EDB vil fra høsten 1971 bli lagt opp som et
kurstilbud med en stor grad av valgfrihet for studentene. Dette
gjelder også for den obligatoriske undervisning i EDB som gis
i 1. semester. Kurstilbudet i 2. semester vil derfor avhenge noe
av hvilke kurs studenten har valgt i 1. semester.
Det totale kursopplegg er naturlig delt i tre hovedområder:
1. Generell innføring i EDB.
2. Programmering.
3. Systemering.
1. Generell innføring i EDB.
Kurset er delt i to, et grunnkurs og et videregående kurs.
Grunnkurset er obligatorisk for alle i 1. semester. Det videre
gående kurset bygger på grunnkurset og hører naturlig hjem
me i 2. semester.
2. Programmering.
Det gis for tiden undervisning i 3 programmeringsspråk:
FORTRAN, COBOL og BASIC. FORTRAN- og COBOL-kursene
er delt i grunnkurs og videregående kurs. Avhengig av om en
student har valgt et av de to grunnkursene som en del av den
obligatoriske EDB-undervisning i 1. semester, vil det passe å
ta et av de videregående kurs i 2. semester.
3. Systemering.
Der vil bli gitt tre kurs i systemering: Systemering I, li og Ill.
Hvis studenten har valgt systemering I som en del av den ob
ligatoriske undervisning i EDB i 1. semester, vil det passe
å ta systemering li i 2. semester.
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EDB - valgfag i 3. og 4. semester.
Hvilke kurs studentene naturlig skal velge i 3. og 4. semester vil
avhenge av de valg som er gjort i 1. og 2. semester. Det videre
gående kurset i systemering, systemering 111, hører likevel natur
lig hjemme i 4. semester.
Pensumlitteratur oppgis senere.
6. Statsvitenskap grunnfag

I/.

�, rJ.vf.

(l". 0

Ved Møre og Romsdal distriktshøgskole blir statsvitenskap
grunnfag tilbudt som valgfritt fag ved det økonomisk/administra
tive studiet. Grunnfaget legges opp i samråd med Institutt for
statsviteiskap ved Universitetet i Oslo, og etter den samme stu
dieplan som ved grunnfagstudiet der. Videre legges grunnfag
eksamen for studentene ved distriktshøgskolen inn under grunn
fageksamen ved Institutt for statsvitenskap. Undervisningen i
statsvitenskap i Molde foregår med lærerkrefter fra Institutt for
statsvitenskap Universitetet i Oslo.
De studenter som velger statsvitenskap grunnfag som valgfritt
fag, vil normalt velge bare dette ene faget. Statsvitenskap vil da
inngå som valgfritt fag alt fra 2. semester og fylle alle plasser
for valgfrie fag i studiet.
Ved siden av det rent studieforberedende formål som statsviten
skap grunnfag har, vil denne utdannelsen representere en type
yrkesutdannelse som det er stort behov for.
Det henvises til Universitetets studieplan i statsvitenskap grunnfag.
Valgfrie fag fra 3. semester.
1. EDB (programmering/systemering).
2. Operasjonsanalyse.
3. Statistikk.
4. Driftsregnskap.
5. Samfunnsplanlegging.

1. EDB
Se omtale av EDB-valgfag i 2. semester.
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2. Operasjonsanalyse
Undervisningen i faget har som viktigste mål å gjøre studentene
kjent med abstrakte, strengt formaliserte tenkesett som særpre
ger modeller der matematikk og statistikk inngår som viktige
hjelpemidler.
Kurset kan avsluttes med eksamen etter 3. semester eller det
kan velges som eneste valgfritt kurs i 4. semester (fordypnings
fag med skriving av seminararbeid). Velges det siste alternativet,
er det ingen eksamen etter 3. semester.
Undervisningen omfatter følgende emner:
Lineær programmering.
Dynamisk programmering.
Køteori.
Lagerteori.
Pensumlitteratur oppgis senere.
3. Statistikk
Kurset omfatter: Betingende sannsynligheter, flerdimensjonale
fordelinger, estimeringsmetoder, tester for komparative eksperi
menter, styrkebegrepet.
Utteratur:
Grundbegreber i sandsynligheds
Hodges & Lehmann:
regning og statisHk.
4. Driftsregnskap
Formålet med kurset er å lære:
1. Hvordan data fra driftsregnskapet kan utnyttes for
beslutninger og kontroll.
2. Hvordan driftsregnskapet bør utformes for at disse data
skal bli så pålitelige og anvendbare som mulig.
Kurset vil bli lagt opp med stor studentaktivitet.
Litteratur:
Driftsregnskap for industribedrifter.
Johnsen og Riise:
Driftskalkyler for beslutninger og
Riise:
kontroll.
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Madsen, Vagn:

Regnskapsvæsenets opgaver og
problemer i ny belysning.

5. Samfunnsplanlegging
Kurset er identisk med transportfagstudiets valgfag i samfunns
planlegging, emne A-D. Se omtale av dette kurset i studieplan
for transportfagstudiet.
Valgfrie fag i 4. semester.
1.
2.
3.
4.
5.

EDB
Operasjonsanalyse.
Markedsøkonomi.
Fiskeriøkonomi/utkantproblem.
Finansiering/investering/planlegging.

1. EDB
Undervisningen bygger på de valgfrie EDB-kurs i 3. semester og
er en videreføring av disse. Se ellers omtale av EDB-valgfag
i 2. semester.
2. Operasjonsanalyse
Dette valgfaget bygger på faget operasjonsanalyse i 3. semes
ter og representerer en direkte videreføring av det faglige inn
holdet i dette kurset. Undervisningen er lagt opp med sikte på
at studentene skal få en dypere innsikt i rent fagligteoretiske
problem og problem knyttet til anvendelsen av faget.
Emner som gjennomgås er:
Lineær programmering
(løsningsteknil<ker, regnemaskinprogrammer,
spesielle anvendelser osv.).
Køteori.
Lagerproblemer.
Ikke-lineær programmering.
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Kuhn-Tucker-betingelsene.
Kvadratisk programmering.
Pensumlitteratur oppgis senere.

3. Markedsøkonomi
Det tas sikte på å gi innblikk i følgende områder: Markedskom
munikasjon, markedsplanlegging, markedssegmentering og mar
kedsgeografi. Både lærestoffet og forelesningene er lagt opp
med tanke på å gi studentene innblikk både i fagets bredde og
dybde.
I kurset blir det brukt en del cases, slik at en får en viss følelse
med den praktiske bruken av det teoretiske lærestoffet.
Litteratur:
Philip Kotler:
Marketing Management.
I-\ rpi/Ha11/Wiren:
Region och Marknad.
Gausel/Sletmo:
Markedsgeografi.
Nowak/Wårneryd:
Kommunikasjon og påvirkning.
Ansoff:
Corporate Strategy.
Utdrag fra:
Sven Sannesson:
Konsument-varudistribusjon.
Guide to Store Location Research.
Appelbaum:
Det blir også lagt opp ca. 10 artikler som er hentet fra diverse
norske og utenlandske tidsskrift. (Hver artikkel på 5-10 sider.)

4. Fiskeriøkonomi og utkantsproblem.
Kurset Fiskeriøkonomi og utkantsproblem gir en forholdsvis
grundig innføring i norsk fiskerinæring, dens organisering, ut
vikling og særlige problem. Samtidig blir næringen satt inn
i et regionalt perspektiv, og den del av distriktsproblematikken
som særlig angår kystområdene blir drøftet. Som generell basis
gis det en oversikt over den økonomiske teori som gjelder ut
nyttelsen av fiskeressurser, ved siden av en innføring i distrikts
politikk og deler av regionaløkonomien.
Kurset er lagt opp og ledet av personale fra Fiskeriøkonomisk
Institutt ved Norges Handelshøyskole.
21

Omtrent halvparten av pensum består av følgende grunnleggen
de litteratur:
Christy og Scott:
The Common Wealth in Ocean
Fisheries. Baltimore 1965.
G. M. Gerhandsen:
Fiskeriene i Norge. Bergen 1971.
« . • som det stiger frem»: En antologi om norsk distriktsut
bygging. Universitetsforlaget.
5. Investering/Finansiering/Planlegging
Med utgangspunkt i emner dekket i grunnkurset Finansiering/
budsjettering, behandler man i dette valgfrie kurs følgende
emner:
a. Bedriftsmålsetting:
Pensum:
Bedrifts- og regnskapsanalyse
A. Kinserdal:
(utv. deler).
Business Strategy; Part IV
H. I. Ansoff (ed):
Objectives of a Business firm
samt diverse tidsskriftartikler
b. Investeringsanalyse, herunder kalkylemetoder, investering,
skatt og prisstigning og investering under usikkerhet.
Pensum:
Investering og skattlegging i
J. Eid:
skogbruket.
Prisstigning, investering og skatt.
N. A. Lines:
samt diverse tidsskriftartikler.
c. Samfunnsøkonomiske investeringsanalyser mer spesiell vekt
på anvendelse av kostnadsnytteanalyser:
Pensum:
Samhållsekonomiska kalkyler,
B. Mattson:
samt diverse tidsskriftartikler og
cases.
d. Finansiell teori, herunder kapitalkostnadsteori, optimal kapi
talstruktur, dividendepolitikk og diversifisering og portefølje
teori.
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Pensum:
E. Solomon:

The Theory of Financial Management
samt diverse tidsskriftartikler.
e. Strategi og langtidsplanlegging:
Pensum:
H. I. Ansoff:
Corporate Strategy.
SEMINARARBEID
I løpet av studietiden skal studentene utarbeide et skriftlig semi
nararbeid. Seminararbeidet kan utføres av en enkelt student,
eller en gruppe studenter. De emner som behandles vil kunne
være meget varierte, alt etter de interesser studentene har, og
hvilke emner som har opptatt dem mest i studiet. Det er natur
lig at seminararbeidet knyttes til et valgfritt fag i 4. semester.
Når emne for seminaraarbeidet velges innenfor det mest omfat
tende valgfrie fag, vil seminararbeidet kunne bidra til større fag
lig konsentrasjon og fordypning med sikte på spesialisering in
nen faget enn om emnet velges mer tilfeldig. Seminararbeidet
ansees som en viktig del av studiet, og det vil bli gitt egen ka
rakter for arbeidet.
STUDIEPLAN FOR MATEMATIKKSTUDIET
1. Kort oversikt.
Matematikkstudiet ved Møre og Romsdal distriktshøgskole er
lagt opp i samråd med Universitetet i Trondheim, Norges Lærer
høgskole. Studiet er ett-årig og omfatter kurs i matematisk ana
lyse, lineær algebra og statistikk. Disse kurs har tilsammen 20
vekttall (grunnfag) og gir undervisningskompetanse for ung
domsskolen og utgjør grunnlag for videre studier ved et av uni
versitetene.
2. De enkelte emner.
Ma I a. Grunnkurs i matematisk analyse og vektorregning.
Forutsetningene er realartiums matematikk-pensum.
Kurset starter med en kort innføring i elementær mengdelære,
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samt en skissering av hovedtrekkene i teorien for de reelle tall.
Så følger relasjoner, funksjoner (med hovedvekten på reelle
funksjoner av en reell variabel), differensial- og integralregning,
integrasjonsmetoder, Taylors formel, uendelige rekker, funk
sjoner av flere reelle variable, partiell derivasjon.
Parallelt med dette blir følgende områder forelest: Matriser, de
terminanter, lineære ligninger, vektoralgebra, komplekse tall,
vektorfunksjoner, plane kurver og romkurver.
12
Vekttall:
2 semestre (høst og vår)
Varighet:
12 t. pr. uke.
Forelesninger og øvelser:
Eksamen:
2 skriftlige prøver a 6 t.

Ma Ile.
Kurset bygger delvis på Ma la og omfatter abstrakte vektorrom,
lineære avbildninger, matriser og determinanter, bilineære av
bildninger, egenverdiproblemer.
3
Vekttall:
Varighet:
1 semester (høst)
4 timer pr. uke.
Forelesninger og øvelser:
Eksamen:
1 skriftlig prøve, 6 timer.
Statistikk.
Dette er et kurs der en på et elementært matematisk grunnlag
diskuterer de grunnleggende begreper i sannsynlighetsregnin
gen og den statistiske metodelære. Hovedvekten legges på for
ståelsen av begrepene og en tar ikke sikte på å gi et bibliotek
av statistiske metoder.
Eksemplene er valgt fra forskjellige fagområder.
Vekttall:
5
2 semestre (høst og vår).
Varighet:
Forelesninger og øvelser:
4 t. pr. uke.
1 skriftlig prøve, 7 timer.
Eksamen:
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3. Litteratur.
Mala:
C. Hylten-Cavallius och L. Sandgren:
Matematisk analys, innledning.
Matematisk analys I.
Pensum: alt, unntatt 8.7 og 11.1.4
Matematisk analys 11.
Pensum: kap. 1,3 (unntatt 3.3.7) og
utdrag av kap. 4, 5, 6, 7, 8.
(Spesielt leses 4.1, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1.1-3,
7.2.1-3, 8).
R. Tambs Lyche: Matematisk analyse li.
Pensum: kap. 9, 11 og deler av kap. 10.
Følgende kompendier er pensum:
E. Bøhn: Kompendium i en del elementære emner.
E. Bøhn: Funksjoner av flere variable.
K. Hag: Matriser.
H. Waadeland: Vektorregning.
H. Waadeland. Komplekse tall.
Bøhn, Hag, Waadeland: Differensialligninger.
w
En vil dessuten ha nytte av
E. Bøhn: Om utvidelsen av tallsystemet.
P. Hag: Eksamensoppgaver med løsninger.
Ma l
i c.
S. Lang: Lineær Algebra, Ch. I-XI.
Statistikk.
Hodges and Lehmann: Grundbegreber i sannsynligheds
regning og statistikk.
Nyt Nordisk Forlag
København 1969.
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STUDIEPLAN FOR TRANSPORTFAGSTUDIET
1. STUDIEOPPLEGG
Målsettingen for transportfagstudiet er å gi en undervisning som
kvalifiserer studentene for stillinger i transportselskaper, tran
sportavdelinger i bedrifter og i den offentlige forvaltning. Under
visningen er søkt lagt opp slik at den kan danne basis for vi
dere studier ved høgskoler og universiteter, eventuelt godkjen
nes som deler av andre studier.
Transportfagstudiet er bygd opp omkring grunnkurs og valgfrie
kurs i transportfag og obligatoriske kurs i metodefag og økono
misk/administrative fag som er felles for transportstudiet og
det økonomisk/administrative studiet.
I de enkelte emner har man følgende timefordeling pr. uke:
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Metodefag og
4
12
8
20
øk./adm. fag
3
5
6
6
Obl. transportfag
Valgfrie
12
5
transportfag
22
18
18
23

I de obligatoriske transportfag vil det bli gitt følgende antall un
dervisningstimer pr. uke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Innføring i norsk samferdsel . . . . . .
Transportformer og faste anlegg . .
Transportteknikk . . . . . . . . . . . . . . . .
Transportøkonomi . . . . . . . . . . . . . .
Transportorganisasjon . . . . . . . . . .
Logistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......
.......
.......
.......
.......
.......

......
......
......
......
......
......

.
.
.
.
.
.

3
3
3
5
3
3

timer
timer
timer
timer
timer
timer

1. semester
Matematikk

(5)

EDB

(5)

I

2. FAGFORDELINGSPLAN
2. semester
Statistikk

(4)

I

4. semester

Finansiering/
Budsjettering

(4)

Organisasjon og
administrasjon

(4)

Valgfrie kurs i
transportfag (10-12)

(4)

Samfunnsøkonomi (4)

Samfunnsøkonomi (4)

Regnskap og
bedriftsøkonomi

(4)

Psykologi og
sosiologi

Regnskap og
bedriftsøkonomi

Transportformer
og faste anlegg

(3)

Transportøkonomi (5)

Transportorganisasjon

(3)

Transportteknikk

(3)

Valgfrie kurs i
transportfag

Logistikk

(3)

(4)

Læringspsykologi
og studieteknikk (2)
Innføring i norsk
samferdsel

(3)

Tallene i parantes angir undervisningstime pr. uke.

I\)
-..J

I

3. semester

(5)

3. OBLIGATORISKE KURS I METODEFAG OG ØKONOMISK/

ADMINISTRATIVE FAG
Studiet ved transportfagstudiet har en rekke fag som er felles
med det økonomisk/administrative studiet.
For en nærmere beskrivelse av disse kurser og det pensum som
gjelder for disse kurser henviser man til studieplanen for de
økonomisk/administrative fag.
De økonomisk/administrative fag som også er obligatoriske for
transportfagstudiet er følgende:
timetall
1. semester: Matematikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
Samfunnsøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
Læringspsykologi og studieteknikk . . . .
(2)
Regnskap og bedriftsøkonomi . . . . . . . .
(4j
2. semester: Statistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
Samfunnsøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
Regnskap og bedriftsøkonomi . . . . . . . .
(4)
3. semester: Finansiering/budsjettering . . . . . . . . . . . .
(4)
Psykologi og sosiologi . . . . . . . . . . . . . .
(4)
(4)
4. semester: Organisasjon og administrasjon . . . . . .
4. PLAN FOR DEN OBLIGATORISKE UNDERVISNING
I TRANSPORTFAGSTUDIET
4.1 Første semester.
I dette semester foreleses kun i grunnkurset innføring
samferdsel med 3 timer pr. uke.

norsk

4.1.1 Innføring i norsk samferdsel.
A Etterspørsel etter transport
befolkning og bosettingsmønster
- næringsstruktur
- utviklingstrekk
Man behandler først de grunnleggende faktorer for transport-
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etterspørsel som befolkning, bosettingsmønster og nærings
struktur, og prøver å vise hvordan disse faktorer skaper be
hov for transport gjennom sin struktur og lokalisering. Sam
tidig belyses den stadig sterkere urbanisering og viser de
konsekvenser dette har hatt for transportsetterspørselen i
disse områder, såvel som i avfolkningsområdene hvor man
har fått et svakt trafikkgrunnlag og næringsliv.
Pensum:
Kompendium i transportgeografi
TØI (1967):
s. 6-49.
Viggo Johannessen
Kommunikasjonsmidlene og bosett
(1969):
ingsmønsteret i Norge, TØI.
0. Chr. Hiorth (1969): Innenlandske transporter s. 9-35.
Universitetsforlaget.
B Tilbudet av transport
- de forskjellige transportmidler
- fordeling av transportene
- godstransport - persontransport
Man behandler tilbudet av transport og viser hvilke transport
midler man har og deres andel av de totale transporter. Man
behandler de forskjellige former for godstransport og persontransport.
Pensum:
Innenlands samferdsel, problemer og
D. Bjørnland (1969):
perspektiver, TØI.
0. Chr. Hiorth (1969): Innenlandske transporter s. 35-57,
Universitetsforlaget.
C Samferdselspolitiske problemstillinger
regulert marked
like konkurransevilkår
offentlige infrastruktur
privat drift - offentlig drift
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Under dette emnet tar man opp hovedproblemene i norsk
samferdselspolitikk. Man viser hvordan man i Norge har en
blanding av fri konkurranse og regulering. Problematikken
omkring like konkurransevilkår behandles deretter og man
prøver å analysere hva som ligger bak dette krav og hvil
ken betydning det har. Det offentliges rolle diskuteres også,
først og fremst den betydning offentlige investeringer i infra
struktur har. Man diskuterer til slutt blandingen av offent
Hg og privat drift i norsk samferdsel og de konsekvenser den
har.
Pensum:
0. Chr. Hiorth (1969): Innenlandske transporter s. 57-63,
Universitetsforlaget.
Bjørn Andersen (1971): Kompendium i samferdselspolitikk,
Møre og Romsdal distriktshøgskole.
D Samfunn og samferdsel
målsetting i samferdselspolitikken
- regjeringens målsettinger og langtidsprogrammer
- samferdsel og distriktsutbygging
- virkemidler
Man ser på samferdselssektorens målsetting og hvordan den
kan tilpasses de andre målsettinger i samfunnet, f. eks. mål
settingene for distriktsutbygging. Man prøver å vise hvordan
dette er tilpasset gjennom regjeringens langtidsprogrammer.
Videre behandles de virkemidler man har for å oppfylle de
målsettinger man har satt seg. Dette emnet vil man komme
tilbake til i faget transportøkonomi for å vise sammenhen
gen mellom politiske beslutninger og de økonomiske betin
gelser som samferdselen må arbeide under og hva dette fø
rer til med hensyn til f. eks. prisfastsettelse og avgifts-sub
sidiepolitikk.
Pensum:
Bjørn Andersen 1971): Kompendium i samferdselspolitikk,
Møre og Romsdal distriktshøgskole.

30

Innenlands samferdsel, problemer og
perspektiver, s. 59, TØI.
Finansdepartem. 1969): Langtidsprogrammet. Delen om sam
ferdsel.

D. Bjørnland (1969):

E Beslutningsenheter i norsk samferdsel
- de enkelte beslutningsenheter
- sentralisering - desentralisering
- overnasjonale organer
Først behandles de enkelte organer som Storting, regjering,
departementer o.s.v. og man ser på hvilken myndighet og
ansvar de enkelte har. Deretter kommer man inn på proble
mene med sentralisering eller desentralisering av myndighet
og ansvar mellom sentraladministrasjonen og fylkes/lokal
administrasjon, og de fordeler/ulemper man har med dagens
struktur. Man behandler også organisasjoners og bedrifters
innflytelse som beslutningsenheter.
Under dette emne tar man også for seg viktige spørsmål om
overnasjonale organer f. eks. EEC's innflytelse på fremtidens
transportpolitikk i Europa og konsekvenser for Norge.
Pensum:
Bjørn Andersen (1971): Kompendium i samferdselspolitikk,
Møre og Romsqal distriktshøgskole.
F

Lovverket i norsk samferdsel
Her behandles de viktigste lover som er av betydning for
norsk samferdsel, som samferdselsloven, vegtrafikkloven, og
andre. Man legger vekt på å vise i hvilken grad lovene fører
til sentralisering eller desentralisering av beslutningsproses
sen, og hvilken betydning dette har for det enkelte trafikk
selskap, kommune eller andre organer.

G Planlegging
utbyggnings- og transportplaner
integrert planlegging - sektorplanlegging
konfliktsituasjoner
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Man gir en oversikt over utbyggings- og transportplanenes
oppbygging og struktur belyst med eksempler og tar opp
transportplanenes form av sektorplaner. Videre behandles
behovet for integrerte totalplaner i samfunnsplanleggingen,
og de konfliktsituasjoner mellom sektorplaner og totalplaner
som kan oppstå. Undervisningen i dette emnet bør i stor ut
strekning nyttiggjøre seg av cases og man bør ta for seg
transportplaner som Norsk Vegplan og transportanalyser for
et fylke, og også store integrerte planer som landsdelskomi
teenes innstillinger.
Pensum:
S. A. Jessen (1970):
Samfunnsplanlegging. Behov og
Planleggingsapparat, TØI.
Landsdelskomiteene: Innstillinger fra Østlands-, Vestlands
og Trøndelagskomiteen i utdrag.
Opplysningsrådet for
Sammendrag av Vegplankomiteens
Biltrafikken (1970):
innstilling.
4.2 Annet semester.
Dette semester omfatter transportformer og faste anlegg, og
transportteknikk med 3 timer pr. uke i hvert fag.
4.2.1 Transportformer og faste anlegg.
I første semester blir det gitt en bred fremstilling av de enkelte
transportformers markedsandeler og de ulike samferdselspoli
tiske problemstillinger. I annet semester føres fremstillingen
videre ved at man gjennomgår de enkelte transportformer og
deres faste anlegg, spesifisert på utviklingstrekk, organisering,
teknisk utstyr og driftsøkonomi.
A Jernbanedrift
- utvikling
- organisering og stilling i den offentlige forvaltning
- teknisk utstyr i fast og rullende materiell
driftsøkonomi
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Pensum:
0. Chr. Hiorth (1969):
E. Ribu (1967):

K. Hesselroth (1967):

Innenlandske transporter s. 97-122.
Universitetsforlaget.
Med toget inn i fremtiden (Jernbane
ikomiteens innstilling popularisert)
J. Gr. Tanums forlag.
Jernbanens tekniske karakteristika,
TØI, trykt i Artikkelsamling I i Tran
sportfag, Møre og Romsdal distrikts
høgskole 1971.

B Bildrift
Vegens karakteristika
Bildrift omfatter på godstransportsiden egen-, leie- og rute
bilnæringen; på passasjersiden behandles rutebilnæringen.
- utvikling
- organisasjon
- teknisk utstyr og terminaler
- driftsøkonomi
Pensum:
0. Chr. Hiorth (1969): Innenlandske transporter s. 123-167,
Universitetsforlaget.
Følgende artikler trykt i Artikkelsamling 'I i Transportfag,
(1971) Møre og Romsdal distriktshøgskole:
0. Chr. Hiorth (1969):
F. Ystehede (1966):
Rutebilnæringen, Samferdsel nr. 4,
1966.
S. B. Urving (1969):
Nye Norske Vegnormaler, Samferd
sel nr. 2 og 3, 1969.
T. E. Wetteland (1967): Leiebilnæringen, Samferdsel
nr. 2 1967.
C Innenlands sjøfart
Rutefart, løsfart, fergedrift og havner inngår i emnet.
- utvikling
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organisering
skips-, ferge- og havnetyper, fergeterminaler
driftsøkonomi
En videre innføring i havnenes og skipenes tekniske utrusting
vil bli gitt i emnet transportteknikk.
Pensum:
0. Chr. Hiorth (1969):

Innenlandske transporter s. 63-97.
Universitetsforlaget.
Følgende artikler i Artikkelsamling I i Transportfag (1971),
Møre og Romsdal distriktshøgskole:

B. Foss - V. Johanne
sen (1965):
B. Foss (1970):
K. Ravndal (1967):

Fraktefartøynæringen, Samferdsel
nr. 2 s. 4-10, 1966.
Kystfart, TØI.
Norsk havnedrift og havneplanleg
ing. Samferdsel nr. 1, 1967.

D Luftfart
- utvikling
- organisering
- flytyper, flyterminaler
- driftsøkonomi
Pensum:
0. Chr. Hiorth (1969): Innenlandske transporter s. 168-174,
Universitetsforlaget.
Følgende artikler i Artikkelsamling I i Transportfag (1971),
Møre og Romsdal distriktshøgskole:
Flytrafikk og flyplasser, TØI.
B. Foss (1970):
Flytransportens tekniske og økono
B. Foss (1970):
miske utvikling i Norge, TØI.
E Bytrafikk
- sentrale problemstillinger
- de kollektive transportmidlers tekniske utstyr
driftsøkonomi
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Behandlingen av bytrafikk begrenses NI en forholdsvis kort
innføring i de problemer byene og transportselskapene i dis
se stilles overfor p.g.a. den raskt økende bilisme, samtidig
som en behandler særtrekk ved ulike kollektive transport
midler (teknisk utstyr og driftsøkonomi). Emnet tjener også
som en innføring til valgfritt fag i bytrafikk.
Pensum:
Trygve Hegnar (1971) Bytrafikk. Håp eller Kaos? Gyldendal.
F Internasjonale organisasjoner og forhold
Under dette emnet tar man for seg de enkelte transportmid
lers tilknytning til internasjonale organisasjoner og forhold.
Dette gjelder først og fremst skipsfart og luftfart, men ogs$
for bil og jernbanedrift vil man komme inn på deres inter
nasjonale tilknytning.
4.3.2 Transportteknikk
I transportteknikk viser en først hvordan de enkelte elementer i
en transportkjede innvirker på transportavviklingen, spesifisert
på ulike typer transporter og driftsopplegg. Dernest blir de en
kelte elementene behandlet ved teknisk beskrivelse, ytelser, ka
pasitet og økonomi. Hovedvekten er lagt på godstransport. På
persontransportsiden vil det hovedsakelig bJi forelest om lay-out
av terminaler og ny teknologi.
A Godstransport
- elementer i stykkgodstransporter
- elementer i bulktransporter
Terminaltyper, terminalfunksjoner og godshåndteringsutstyr
omfatter omlasting, intern transport, sortering, lagring, kra
ner, trucker, transportbånd m. m. I tillegg redegjøres for en
hetslasteprinsippet, de ulike lastbærere f. eks. paller og hvor
dan anvendelsen av disse innvirker på hele transportkjeden.
Pensum:
P. H. Virum (1971):

Kompendium i transportteknikk for
Møre og Romsdal distriktshøgskole.
TØI.
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8 Persontransport
- prinsipper for lay-out av terminaler
- ny teknologi
Under avsnittet om prinsipper for lay-out av terminaler be
,handles ulike former for passasjerterminaler (jernbane, buss,
skip, ferge, fly), typeløsninger for disse og hvilke prinsipper
som er lagt til grunn for løsningene. Ny teknologi omfatter
beskrivelse av transportmidler som luftputefartøyer, enskin
netog, vertikalstartende fly m. m., og hvilke krav slike tran
sportmidler stiller til trafikkvolum, investeringer etc.
Pensum:
P. H. Bendtsen (1969): Jernbaner og Lufthavne. Akademisk
forlag.
Følgende artikler trykt i Artikkelsamling I i Transportfag
(1971), Møre og Romsdal distriktshøgskole:
Busstasjoner, TØI-kurset 1967, TØI.
F. Ystehede (1967):
F. Ystehede (1967):
Ferjeleier, TØI-kurset 1967, TØI.
Teknologiske fremtidsutsikter innenViggo Johannessen
for kommunikasjonssektoren, 34, s
(1970):
TØI.
4.3 Tredje semester.
Dette semester er viet transportøkonomi.
Det foreleses 5 timer pr. uke.
4.3.1. Transportøkonomi.
I dette faget vil man legge størst vekt på emnet Driftsøkonomi.
A Investeringer
kalkyleprinsipper
bedriftsøkonomiske investeringskalkyler
samfunnsøkonomiske investeringskalkyler
Man starter med en gjennomgåelse av de mest vanlige in
vesteringskriterier som nåverdi- og internrentekriteriet. Der
etter viser man hvordan disse kriterier kan benyttes på inve
steringskalkyler i bedriftene ved anskaffelse av vognmate-
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riell og faste anlegg. Man behandler så samfunnsøkonomiske
investeringsanalyser (kostnadsnytteanalyser), og man prøver
å vise hva som skiller de bedriftsøkonomiske analyser fra
de samfunnsøkonomiske.
Pensum:
B. Mattson (1970):
Samhållsekonomiska kalkyler, Akademiforlaget.
dessuten:
Bierman and Smidt
The Capital Budgeting Decision
Ch. 2, 3, 4, 50 s. McMillan.
(1960):
og
Kjørekostnads
komiteen (1962):
Håndbok for beregning av kjøre
kostnader på veg, TØI, utv. deler.
B Driftsøkonomi
- faste anleggs driftsøkonomi
- driftsmidlers driftsøkonomi
- vedlikehold
Emnet tar for seg faste anleggs og driftsmidlers driftsøkono
mi, og søker å belyse de faktorer som er bestemmende for
de enkelte anlegg/midlers driftsøkonomiske resultat. I emnet
behandles også vedlikehold, og man sø,ker å se vedlikehol
dets betydning for den samlede drift. Særlig behandles pro
blemstillingene vedlikehold kontra utskifting, og man gjen
nomgår de vanligste utskiftingskalkyler.
Innen dette emne finnes det i dag lite passende litteratur,
men følgende bøker/rapporter kan brukes i u t d r a g og vil
dekke en del av emnet.
B. Foss (1967) Rutefartens økonomi, TØI.
E. Eriksen (1963) Nærtrafikkmidlenes økonomi, TØI.
S. Blindheim (1968) Subsidier i norsk samferdsel, TØI.
T. E. Wetteland (1967) Kostnader ved langtransport med bil,
TØI.
0. Chr. Hiort (1962) Kostnader ved ferjedrift, TØI
H. J. Eide (1967) Rutebiløkonomi, NRF
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C Etterspørsel og tilbud
Man vil her føre problemstillingene fra første semester videre.
etterspørselens variasjon
- dimensjonering av transportapparatet
- prispolitikk
- transportstandard
- optimal tilpasning
Emnet sees både fra et bedriftsøkonomisk og et samfunns
økonomisk synspunkt. Man behandler betydningen av etter
spørselens variasjon for transportselskapene og hva som må
anses som riktig dimensjonering av bevegelig utstyr og faste
anlegg. Likeledes kommer man inn på problemene med rik
tig transportstandard, kostnader, konsesjonsplikt og subsidi
er, betydningen for det enkelte selskap og det samfunns
økonomiske perspektiv.
Fra et samfunnsøkonomisk synspunkt betrakter man optimal
:dimensjonering av infrastruktur og den prispolitikk man må
følge for å oppnå dette, samtidig som man ser på hvilke kon
sekvenser dette vil få for de enkelte transportselskaper.
Det kunne synes naturlig å behandle transportkostnader og
industrilokalisering under emnet transportøkonomi, men man
har valgt å behandle dette under emnet logistikk da dette vil
være mer naturlig.
Pensum:
0. Chr. Hiort (1969): Innenlandske transporter, s. 175-212,
Vegens samfunnsmessige betydning.
TØI (1969):
Prispolitikk i samferdselen, NKTF
NKTF (1968):
TØI.
Finansdepartementet
Innstilling fra Finansdepartementets
(1965):
bilavgiftsutvalg av 1964.
Marginale langtidskostnader, TØI.
0. Chr. Hiort (1967):
P. Kjeldset-Moe (1968): Subsidiar i norsk samferdsel. Sam
ferdsel nr. 1 1968.
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4.4 Fjerde semester.
I dette semester foreleses i transportorganisasjon og logistikk
meq 3 timer pr. uke i hvert kurs.
4.4.1 Transportorganisasjon.
A Organisasjonsprinsipper
planlegging
gjennomføring
kontroll
B Organisering av transportselskaper
typer av selskaper
- funksjonsinndeling
C Organisering av transportfunksjonen i bedriften
transportfunksjonens plass i bedriften
den eksterne transport
den interne transport
D Metoder for kostnadskontroll
E Normtall for ydelser
F Billett- og takstsystemer, fraktdokumenter
G Samtrafikk
H Fortolling, assuranse
Lover og avtaler
arbeidervernloven
- Hovedavtalen og samferdselens tariffavtaler
J

Personell og vogndisponering
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Undervisningen i transportorganisasjon bygger videre på fo
relesningene i faget organisasjon fra 4. semester. Ved hjelp
av praktiske eksempler gjennomgås anvendelser av organi
sasjonsprinsippene på transportsektoren. En del selskaps
rettslige problemer blir tatt opp. Det blir presentert metoder
og løsninger for kostnadskontroll, takst- og billettsystemer
og fraktdokumenter, samtrafikk, og hvordan etablering av
normtall for ydelser kan forenkle og effektivisere kontrollar
beidet. Under assuranse blir de viktigste regler gjennomgått
og det pekes på hvilke problemer en står overfor angående
ansvarsforholdet ved integrerte transporter. De lover og av
taler som har tilknytning til de ansattes rettigheter og for
pliktelser blir gjennomgått med særlig vekt på hovedavtalen
og Samferdselssektorens tariffavtaler. Videre blir personell
og vogndisponering behandlet, sett i nær sammenheng med
de lover og avtaler som hersker på arbeidsmarkedet.
Pensum:
For tiden er ikke pensum i transportfagorganisasjon helt klar
lagt, men det vises til følgende bøker:
A Organisasjonsprinsipper
Det meste av dette dekkes under kurset organisasjon i felles
'kursene for transportfagstudiet og det økonomisk/adminis
trative studiet. En passende bok vil være
Administrative processer, organisa
sjonslåre och foretagsledning, Upp
sla Universitet (Scandinavian
University Books).
R. Hi Ile Andersen (1960): Selskapsrett, NHH.

D. Ramstrom (1963):

H Fortolling og assuranse
0. Steinert (1968):
Håndbok om transportforsikring av
varer, Bedriftsøkonomisk Institutt.
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Lover og avtaler
R .Knoph (1966):

Oversikt over Norges Rett. Utgave
ved K. Selmer og B. Stuevold Lassen,
Universitetsforlaget.
Kap. om Arbeidsretten s. 501-526
(Scandinavian University Books.)
K. Andersen (1956):
Arbeidsretten og organisasjonene,
J. G. Tanums forlag. Utvalgte deler..
Hovedavtalen mellom NAF og LO
Tariffavtalene i samferdselssektoren.

4.2.2 Logistikk
Faget logistikk behandler innledningsvis hvilke kostnader norsk
næringsliv har i utførelse av transport-, lager- og terminalvirk
somhet og omfang og utvikling av disse aktiviteter, sett i forhold
til næringslivets bruttoproduksjonsverdi og landets bruttonasjo
nalprodukt. Videre foreleses det om hvordan de ulike avdelinger
i bedriften kan ha motstridende målsettinger og hvilket behov
det er for å samordne avdelingene for å oppnå et lavt kostnads
nivå og en balansert kapasitet i lager og produksjon. Deretter
gjennomgås de enkelte avdelingers aktiviteter og beslutninger
som har tilknytning til materialstrømmen og det blir vist hvordan
disse aktiviteter innvirker på de samlede kl)stnader. I undervis
ningen vil det i stor grad bli benyttet eksempler som kan konkre
tisere og tallfeste betydningen av at bedrifter samordner plan
leggingen i sine avdelinger. Det vises hvordan operasjonsana
lytiske metoder kan anvendes. Til slutt tar en for seg aspekter
ved bedrifters lokalisering hvor hovedvekten legges på tran
sportkostnadenes betydning.
A Integrert planlegging
investeringer
- drift
B Innkjøp
avtaleformer
- kontrollsystemer
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C Lagring
- lagerets funksjon
- lager lay-out
- anvendt lagerteori
- lagerkostnader
D Produksjon
- den interne transport
- lagring i produksjonen
E Transport
planlegging av transportopplegg
- egentransport kontra leietransport

F Salg
- markedet
- distribusjonskanaler
G Bedriftslokalisering
- geografisk fordeling av råvarekilder
geografisk fordeling og mobilitet av arbeidskraft, tilgang
på tomter
geografisk fordeling av markedsområder
- transportkostnadenes andel av bearbeidingsverdien og betydning for lokalisering av bedriften
Pensum:
Essaysamling i Logistikk for Møre og Romsdal distriktshøg
skole (1971), TØI.
Dessuten:
S. Jørgensen (1967): Transportkostnader og industrilokali
sering TØI.
5. VALGFRIE FAG

I løpet av studiet må studentene ved transportfagstudiet ta to
valgfrie fag. De valgfrie fag er organisert slik at studentene tar
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sitt første valgfrie fag i 3. semester. Det valgfag som da påbe
gynnes, blir ansett som studentenes A-valgfag og man må forut
sette med dette valgfag i neste semester. I A-valgfaget under
vises det i 4-5 timer pr. uke i 3. semester og 8 timer pr. uke i
4. semester, inkl. seminarmøter og gruppearbeid.
I tillegg til sitt A-valgfag må studentene i 4. semester ta et B
valgfag. I dette fag undervises det i 4 timer pr. uke.
I tilknytning til A-valgfaget skal det også utarbeides en skriftlig
seminaroppgave. Det forutsettes at studentene begynner å ar
beide med denne allerede i 3. semester. Arbeidet kan utføres
av en enkelt student eller en gruppe studenter. Seminararbeidet
gir studentene muligheter for å arbeide selvstendig med et pro
blem og anses derfor å være en meget viktig del av studiet.
Det gis egen karakter for seminararbeidet.
Foreløpig tilbyr man følgende valgfag:
- bytrafikk
samfunnsplanlegging
- rutebildrift
- operasjonsanalyse
Senere, alt etter de lærerkrefter man disponerer og studentenes
ønsker, kan det bli aktuelt å tilby andre valgfrie fag som f. eks.
transportøkonomi eller jernbanedrift. Fra våren 1971 vil det an
takelig bli satt i gang et B-valgfag i transp(!)rtteknikk.
For pensum og detaljoversikt over valgfagene vises det til spesi
elle oversikter.
5.1 Bytrafikk.
A Problemstillingen
urbanisering
arbeidsreiser
bilismen
kollektivtrafikkens problemer
- økonomi
- miljø
Den tiltagende urbanisering med sterk konsentrasjon av be43

folkningen og næringsvirksomhet i byområdene, sammen
med bilismens vekst, har skapt store problemer innen tran
sportavviklingen i byene. Man tar opp bakgrunnen for denne
utviklingen og skisserer de problemer man står overfor på
dette feltet.
B Kollektivtransporten
-

struktur
økonomi
kvalitet
muligheter i fremtiden

Man behandler kollektivtransportens struktur og stilling i dag
og går spesielt inn på kollektivselskapenes økonomi og or
ganisasjon. Videre går man inn på kollektivtransportens kva
litet (transportstandard) og ser på hva som kan gjøres for å
få kollektivsystemet mer attraktivt. I denne sammenheng be
handler man også rasjonalisering og omorganisering av kol
lektivsystemene gjennom felles takstsystemer og samkjørin
ger og går gjennom noen av de vanligste former for sam
arbeid mellom kollektivselskaper i byområder. Til slutt be
handler man ny teknologi innen kollektivtransporten i byer
og de konsekvenser denne kan få for den videre utvikling.
C Individuell transport
- dårlig utnyttelse av infrastruktur
køproblemer på vegene
- bilens fordeler
- parkeringsproblemet
Man tar for seg den individuelle transports karakteristika og
prøver å forklare hva som er årsaken til den sterke øknin
gen i antall biler og reiser med bil. Videre behandler man de
problemer som bilene skaper når det gjelder vegkapasitet
og parkeringsbehov og bilbrukens konsekvenser for areal
utnyttelse og miljøverdier.
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D Bytrafikk og samfunn
- optimal fordeling
- økonomi
- miljøverdier
- virkemidler
Man vil her trekke sammen det som er sagt foran og forklare
hvordan man eventuelt kan finne en optimal fordeling mellom
kollektiv og individuell transport. Den økonomiske og miljø
messige side ved bytrafikken behandles og man prøver å vise
at man også her må prøve å tilstrebe en balanse. Man går
igjennom de virkemidler man har til rådighet for å oppnå den
ønskede balanse mellom kollektiv og individuell trafikk for å
tilfredsstille de krav man har satt til økonomi og byplanmes
sige normer.
5.2 Samfunnsplanlegging.
Fagopplegget omfatter en oversiktsdel (3 sem.) og en spesiali
sering i metodisk retning (4. sem.). Studiet består av seks del
emner, hvorav de fire første går inn i 3. semester.
Det forutsettes at studentene skriver sin seminaroppgave i
tilknytning til dette fagområdet og at de starter arbeidet med
oppgaven i 3. semester.
Nedenfor gengis de seks hovedemner med underavsnitt:
A Aktualisering og problemstilling.
Hovedhensikten er her å gi nødvendig bakgrunnskunnskap
for det videre studieopplegg. Emnet avsluttes med en inn
føring i den mer prinsippielle diskusjon om samfunnsplan
leggingen.
1. Strukturendringer i næringsliv og bosetting.
2. Lokaliseringsteori.
3. Sentralstedsteori.
4. Prinsipielle synspunkter på de regionale vekst- og
strukturproblemer.
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B Samfunnsplanlegging.
Etter en oversikt over lovverk, administrasjon og virkemidler,
tar en her for seg de ulike plantyper i norsk samfunnsplan
legging, forholdet mellom sektorplaner og intergrert plan
legging osv. Opplegget vil forutsette omfattende casestudier
av foreliggende planer.
1. Det organisatoriske grunnlag for planleggingen.
2. Virkemidler og gjennomføring.
3. Sektorplaner. Integrerte planer.
C Planleggingsmetoder.
En gjennomgår her den generelle oppbyggingen av en plan
og vurderer de ulike plantypers styrke og svakheter.
D Kart- og datagrunnlaget.
Her tar en for seg problemene med formulering og databe
hov. Offisiell norsk statistikk presenteres og vurderes ut fra
planleggingsbehov. Eventuelle udekte felter krever ofte spe
sialarrangerte datainnsamlinger og tellinger.
E Prognoser.
Emnet tar først for seg grunnlaget for oppstillingen av prog
noser og skisserer de typer av prognoser man trenger, som
prognoser for befolkning, arbeidsplasser, næringsliv osv.
Deretter viser man hvordan disse prognoser kan brukes i
transportplanleggingen for å få frem avledede prognoser for
trafikkutvikling, bilutvikling, etc.
Annen del av emnet tar for seg prognosemetodikk, og beskri
ver de vanligste former som trendfremskrivning og bruk av
matematiske/statistiske modeller. Man vil også i dette emnet
i stor utstrekning benytte cases.
1. Prognosetyper:
Befolkningsprognoser.
Næringsliv og arbeidsforhold.
Bilprognoser.
Trafikkprognoser.
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2. Prognosemetodikk:
Turgenerering.
Transportfordeling.
Vegvalgsmetodikk.
F

Planalternativer:
På grunnlag av målsettinger, bibetingelser og prognoser vi
ser man hvordan man kan komme frem til de enkelte plan
alternativer. Man går her særlig inn på evalueringen og alter
nativene, det være seg teknisk såvel som økonomisk, og man
vil her vise hvilke metoder man har for å vurdere planene
som f. eks. oppstilling av kostnadsnytteanalyser. Videre be
handles de mer kvalitative aspekter av de enkelte planer som
f.eks.miljøverdier, og tilslutt prøver man å trekke konklusjo
ner med hensyn til planenes oppfylling av målsettinger og
betingelser.
1. Kostnads- nytteanalyser.
2. Kvalitative aspekter.
3. Samlet vurdering - cases.

5.3 Operasjonsanalyse.
A. Generell inføring:
Kurset i operasjonsanalyse går over to semestre, 3. og 4.
Studentene ved transportfagstudiet får i 3. og 4. semester
en generell innføring sammen med de andre studentene
som tar operasjonsanalyse som valgfag.
I tillegg vil det i 4. semester bli gitt forelesninger i bruk av
operasjonsanalyse i tilknytning til transport og samferdsels
problemer med utstrakt bruk av case-materiale.
Det henvises til studieplan for det økonomisk/administrative
studiet for den generelle del (del A).
B. Operasjonsanalyse og Transportproblemer:
I denne del av emnet viser man særlig ved hjelp av case
studier.
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hvordan man kan benytte operasjonsanalyse innen transport
sektoren. Eksempler blir hentet fra veiplanlegging og investe
ringsproblematikk, optimale rutesystemer, og bruk av opera
sjonsanalyse på mer makropregede problemstillinger f. eks.
innen planlegging. Sammenhengen mellom operasjonsanalytiske
angrepsmåter og logistikkbegrepet blir også behandlet.
5.4 Rutebildrift.
Kurset er utarbeidet i samarbeide med Norges Rutebileierfor
bund. Særskilt studieplan med litteraturhenvisning vil foreligge
ved høstsemesterets begynnelse.
A. Strukturelle forhold
- historisk utvikling
- eierforhold og kapitaloppbygging
- geografisk fordeling
- bedriftstyper og arbeidsfelt
- selskapsstørrelser
- organisering av samarbeide i næringen og utad.
B. Reguleringsforhold
- samferdselslovgivningen
- samferdselsforvaltningen
- trafikkrettigheter, takst og tilskuddsregulering.
C. Organisasjon og administrasjon
Bedriftenes organisatoriske oppbygging
- Organisasjon av sammenslutninger
Personalforhold
- Rekruttering og opplæring.
D. Økonomi
a) Samfunnsøkonomisk del
- Rutebilnæringens samfunnsøkonomiske betydning
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- Rutebildrift i trafikksvake områder
- Subsidier.
b) Bedriftsøkonomisk del
Økonomiavdelingens organisasjon
Finans- og driftsregnskaper, herunder anvendelse av
standardkontoplaner og EDB
Finansiering, budsjettering og planlegging
Kalkulasjon
Billett og Fraktoppgjør
Kontrollrutiner
Produktivitetsanalyser
Investeringsanalyser og utskiftningskalkyler
Markedsføring.
E. Trafikk
- Trafikkavdelingens organisasjon
- Tariffavtaler
- Ruteplanlegging og ruteoppsett
- Skiftplanlegging og vogndisponering
- Trafikktyper person og gods
- Takster og billettsystemer
- Fraktregulativer, fraktbrev og ekspedJsjonsrutiner
- Anlegg og drifi av buss- og godsterminaler.
F. Teknikk
- Vogntyper
- Vedlikehold
- Verksted.
G. Utviklingstendenser
- Strukturelle forhold
- Trafikkutviklingen
- Arbeidsmarkedet
- Teknikk.
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