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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.12.15 
 
Sted:   Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Susann Strømsvåg og Tine 

Berents Widerøe. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær)  
Forfall: Solfrid Lind, Anneline Røssland, Ann Kristin Norum og Tine Borg 
 
Ved møtets begynnelse ble Vidar L.Haanes overrakt en blomsterhilsen fra NPH ikledd gode 
gratulasjoner av Dag Morten Dalen i anledning valget til styreleder i Universitets- og 
høyskolerådet. 
 
46/15 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
47/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE DEN 19. OKTOBER 2015 
48/15 KONSTITUERING AV NPH/AU  
49/15 NPHs FREMTID – RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE  
50/15 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2017 
51/15 INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM FAGSKOLENE 
52/15  STUDIEREISE FOR REKTORER I PRIVATE HØYSKOLER 
53/15 REFERATSAKER  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
47/15 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 19. oktober 2015 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig.  
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48/15 Konstituering av NPH/AU 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument med informasjon om at NPH/AUs leder, Vidar L.Haanes som 
nyvalgt styreleder i Universitets- og høyskolerådet (UHR) trekker seg som leder av NPH. 
 
Vedtak: 
Dag Morten Dalen fungerer som leder i NPH frem til årsmøtet 2016. Ingunn Moser velges til 
ny nestleder i NPH frem til årsmøtet 2016. Valgkomiteen orienteres. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
49/15 NPHs fremtid – rapport fra arbeidsgruppe  
 
Til saken forelå: 
- Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet NPHs fremtid. «Nettverk for private høyskoler – 
et nettverk for fremtiden?» 
- Sekretærens saksdokument  
 
Vedtak: 

1. NPH/AU takker arbeidsgruppen for rapporten «Nettverk for private høyskoler – et 
nettverk for fremtiden?» 

2. NPH/AU slutter seg til arbeidsgruppens 7 anbefalinger og ber sekretæren om å 
innarbeide NPH/AUs tilslutning til disse anbefalingene i et saksdokument til NPHs 
årsmøte i 2016. 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
50/15 Innspill til statsbudsjettet 2017 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
NPH/AU vil avvente KUF-komiteens merknader til statsbudsjettet for 2016 før et NPH- 
innspill til statsbudsjettet for 2017 oversendes. Dersom ønsket om en gjennomgang av de 
statlige tilskudd til private høyskolene imøtekommes, avventer NPH/AU et utspill fra 
departementet som involverer nettverket i gjennomgangen. Dersom en gjennomgang ikke 
imøtekommes, men overlates til NPH med tanke på statsbudsjettet for 2017, tar NPH/AU 
sikte på å etablere en prosjektgruppe som med tilstrekkelige ressurser eventuelt kan engasjere 
et eksternt miljø og utføre en slik gjennomgang. 
  
Vedtaket var enstemmig 
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51/15 Innspill til stortingsmelding om fagskolene 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
Med departementets nye frist for innspill, satt til 1. mars 2016, videreføres saken på neste 
møte. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
52/15 Studiereise for rektorer i private høyskoler 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes om å tilrettelegge for en videre vurdering av ideen om en studiereise for 
rektorer i private høyskoler bl.a. med tanke på reisemål, egnet tidsperiode (plassering og 
dimensjonering) og de trekk ved de private høyskoleutdanningene i Norge som sammenfaller 
og/ eller skiller seg fra tilsvarende begrep i utlandet. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
53/15 Referatsaker  
 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
53.1 Rapport fra OECD/IMHEs konferanse om høyere utdanning, Singapore oktober 2015 
53.2 IMHE-styremøtet den 16.11.15 
53.3 Januarkonferansen (jfr. NPH/AU sak 32.3/15)  
53.4 Studentlederkonferansen (jfr. NPH/AU sak 35/15)  
53.5 Årskonferansen 8. mars 2016 på DMMH, Trondheim 
53.6 Westerdal-Oslo ACT-saken høsten 2015 
53.7 Henvendelse fra Musikkteaterhøyskolen om medlemskap i NPH  
53.8 KDs arbeid med IKT-strategi og helhetlige løsninger for sektoren 
53.9 Partiprogrammene for stortingsperioden 2017-2021 
53.10 Organiseringen av KD og de underliggende etater. 
53.11 Representantsskapsmøte 18. november 2015 
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