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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 01.12.16 
 
Sted:   Det teologiske menighetsfakultet (MF), Oslo 
Tilstede:  Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Hans Jørgen Leksen, Amund Thomassen, 

Tine Berents Widerøe og Ann Kristin Norum. Dessuten møtte Arne J. Eriksen 
(sekretær)  

Forfall: Solfrid Lind  
 
Ved møtets begynnelse ble NPH/AU orientert om NIFUs behov for rapportering av private 
høyskolers regnskapsdata for forskning med tanke på å komplettere den nasjonale FoU-
statistikken. Denne utformes i henhold til OECDs såkalte «Frascati-manual». Seniorrådgiver 
Kaja Kathrine Wendt, NIFU orienterte. 
 
 
57/16 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Følgende sakliste vedtas: 
58/16 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE DEN 17. OKTOBER 2016 
59/16  HØRING – NOKUTs STUDIETILSYNSFORSKRIFT 
60/16 GJENNOMGANGEN AV STATLIGE TILSKUDD – STRATEGIER OG MÅL 
61/16 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2018 
62/16 ÅRSKONFERANSEN 2017  
63/16 REFERATSAKER  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
58/16 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 17. oktober 2016 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig.  
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59/16 Høring – NOKUTs studietilsynsforskrift 
 
Til saken forelå 

- Sekretærens saksdokument med henvisning til dokumenter som er sendt fra NOKUT 
til den enkelte institusjon (NPH/AU sak 54/16) 

- Protokoll NPH/AU sak 54/16 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes om å oversende NPHs høringsuttalelse om NOKUTs tilsynsforskrift i henhold 
til NPH/AUs drøfting. Høringsuttalelsen vedlegges protokollen. 
 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 
60/16 Gjennomgang av statlige tilskudd – strategier og mål 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 
61/16 Innspill til statsbudsjettet 2018 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes om å oversende NPHs innspill til statdbudsjettet 2018 i henhold til NPH/AUs 
drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig.  
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Vedtaket var enstemmig 
 
 
62/16 Årskonferansen 2017 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 
 
Vedtak: 
1. NPH/AU tar forslaget til et foreløpig program for årskonferansen 2017 til etterretning. 
 
2. NPH/AU nedsetter en arbeidsgruppe som bes om å utvikle et notat som presenterer norske 
private høyskoler. Utviklingen av notatet tenkes sammenholdt med et tilsvarende behov som 
kan dukke opp i KDs arbeidsgruppe som skal gjøre en gjennomgang av de statlige tilskudd til 
private høyskoler. 
 
Notatet tenkes å presentere private høyskoler – institusjon for institusjon på basis av ulike 
indikatorer med tall hentet fra bl.a. KDs tilstandsrapporter, NOKUTs Studiebarometre og 
eventuelt spørreskjema til institusjonene. «Indikatordimensjonene» relatert til de enkelte 
private høyskolene kan være: 

a) Institusjonskategori (universiteter, vitenskapelige høyskoler, høyskoler – akkrediterte  
b) og ikke-akkrediterte, kunstfaglige etc) 
c) Fagområder – innretting og orientering etc.  
d) Geografisk plassering (nasjonal/ internasjonal) etc. 
e) Eierskap (stiftelse, AS mv.) 
f) Øvrige relevante indikatorer knyttet til institusjonenes økonomi (finansieringskilder),  
g) størrelse, studiepoeng- /kandidatproduksjon etc.   

Notatet tenkes presentert på NPHs årskonferanse den 7. mars 2017.  
 
Til arbeidsgruppen oppnevnes: 

1. Ann Kristin Norum, NDH 
2. Sissel Mæland, NLA Høgskolen 
3. Jan Grund, NPH-leder em. 

Sekretæren bes om å delta som sekretær for arbeidsgruppen 
 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 
63/16 Referatsaker 
 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
63.1 NPHs innspill til organiseringsprosjektet i Kunnskapsdepartementet, datert den 26.  
 oktober 2016 
63.2 NPHs høringssvar om forslag til Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk fir  
 livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske  
 kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF), datert den 31. oktober 2016 
63.3 Høring – Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren  
 med en siteringsindikator 
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63.4 Leders referat fra UHRs representantskapsmøte i Trondheim den 16.november 2016  
 med tanke på status i arbeidet med NPHs fremtid. 
63.5 Sekretærens deltakelse på årskongressen til det tyske Verband der privaten  
 Hochschulen (VPH) i Dusseldorf den 25. november 2016 (Internationalisierung der  
 Hochschulen) 
63.6  Videre kontakt mellom NPH og Kunnskapsdepartementets tilsynsenhet – strategi 
 
 
aje 
061216 
 
 
 
 
 


