
 
       Oslo 14. september 2012 
 
 
Invitasjon til NPHs nettverkskonferanse 2012 
 
Økonomistyring og strategisk ledelse i private høyskoler 
 
NPHs medlemsinstitusjoner, observatører og gjester ønskes velkommen til høstens 
nettverkskonferanse mandag den 22. oktober 2012. Nettverkskonferansen er et møtested der 
private høyskoleledere (rektorer, administrative ledere, eiere og styreledere/ -medlemmer) gis 
anledning til å få informasjon og dele erfaringer. Høstens konferanse finner sted på Det 
teologiske Menighetsfakultet (MF) som ligger i Gydas vei 4 på Majorstuen i Oslo (bak 
Chateau Neuf og med få parkeringsmuligheter). 
 
Høstens konferansetema er Økonomistyring og strategisk ledelse i private høyskoler 
NPH har som regel fokusert på de begrensninger som statlige rammevilkår gir private 
høyskoler. Programmet for årets nettverkskonferanse vil i tillegg fokusere på eventuelle 
muligheter som ligger i en god økonomisk- og strategisk ledelse. Det viser seg at den 
økonomiske situasjonen varierer sterkt mellom private høyskoler. Finnes dermed økonomiske 
modeller som kan utnyttes bedre i flere private høyskoler?   
 
Likevel - Kunnskapsdepartementet vil også på denne nettverkskonferansen presentere sitt 
forslag til statsbudsjett for 2013. Og konferansen avsluttes med en utdanningspolitisk debatt 
der Stortingets utdanningspolitikere vil debattere sine respektive partiers utkast til den høyere 
utdanningspolitikk i neste stortingsperiode.  
 
Påmelding til NPHs sekretær innen onsdag den 17. oktober 2012 til arne.j.eriksen@mf.no  
evt. på telefon 22590558/ 92012813. Nettverkskonferansen er gratis. Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen for  
Nettverk for private høyskoler (NPH) 
 
 
Vidar L.Haanes 
Leder 
      Arne J.Eriksen 
      Sekretær 
NPHs sekretariat 
arne.j.eriksen@mf.no  tlf.92012813 
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NPHs nettverkskonferanse mandag den 22. oktober 2012  
 
 
Økonomistyring og strategisk ledelse i private høyskoler 
 
Det teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4, 0302 Oslo 
 
Program 
 
kl. 10.00   Registrering og kaffe/te 
 
kl. 10.30-10:45 Åpning og velkomst 
 
kl. 10.45-11.45 Strategier og modeller for å skape økonomisk handlingsrom i høyere 

utdanningsinstitusjoner 
- Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen, UiA 
- Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen, Handelshøyskolen BI  
 

kl. 11.45-12.00 Pause med frukt 
 
kl. 12.00-13.00  Hvis de røde regnskapstall nærmer seg…  

- Styreleder Lars Eric Onarheim, Anton B Nilsen Utdanning (ABNU)  
- Styreleder Idar Magne Holme, Diakonhjemmet Høgskole (DHS) 
 

kl. 13:00-14:00 Lunsj 
 
kl. 14:00-14.25 Regjeringens utkast til statsbudsjett for 2013  

- Avdelingsdirektør Hedda Huseby, Kunnskapsdepartementet 
 
kl. 14:25-14:35 NOKUTs nye studentundersøkelse om opplevd studiekvalitet 
   Seniorrådgiver Stein Erik Lid, NOKUT 
 
kl. 14.35-16.00  Utdanningspolitisk debatt om norsk høyere utdanning 2013-2017 –  

hvor går partiprogrammene? 
Julie Lødrup (Ap), Svein Harberg (H), Tord Lien (Frp) og  
Trine Skei Grande (V)  
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