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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.06 
 
Sted:   Det teologiske Menighetfakultet, Oslo 
Tilstede:  Einar Vetvik, Ole Eriksen, Bjarne Kvam, Leif Kåre Lende, Ann Kristin Norum 

og Jan Duvaland (vara). Dessuten møtte Arne J.Eriksen (sekretær) 
Forfall: Jan Grund  
 
 
01/06 Dagsorden 
Følgende dagsorden ble enstemmig vedtatt: 

02/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 24.11.05  
03/06 ÅRSKONFERANSEN 2006 
04/06 INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2006 
05/06 STATSBUDSJETTET 2006-2007 
06/06 HØRING – GJENNOMGANG AV 

STUDENTSAMSKIPNADSORDNINGEN 
07/06 HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM GODKJENNING AV HØYERE 

UTDANNING 
08/06 REFERATSAKER 
09/06 ORIENTERINGSSAK 

 
02/06 Godkjenning av referat fra AUs møte den 20.10.05 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
Vedtaket var enstemmig. 
 
03/06 Årskonferansen 2006 
Til saken forelå referat fra NPH/AUs arbeidsgruppe (jfr. sak 43/05) med forslag til program 
og praktiske rammevilkår for NPHs årskonferanse 2007. 
 
Vedtak: 

1. NPH arrangerer en årskonferanse for ca. 100 deltakere tirsdag den 7. mars 2005 kl.10-
16 med program og invitasjonsliste i henhold til arbeidsgruppens forslag og AUs 
drøfting. 

2. Utgiftene til bevertning på årskonferansen (20.000 kr) dekkes av NPHs allerede 
bevilgede midler (jfr. NPH/AU sak 00/05) 

3. NPH arrangerer årsmøtemiddag med inviterte gjester tirsdag den 7. mars 2005  kl 
19.00. Middagsutgiften dekkes av årsmøtedeltakerne. 
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4. NPH arrangerer årsmøte onsdag den 8. mars 2005 kl.9-12. Bevertningen dekkes av BI. 
5. Årsmøtedeltakerne dekker egen overnatting.  

Arbeidsgruppen bes videreføre planlegging av årskonferansen i henhold til AUs drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
04/06 Innkalling til årsmøtet 2006 
Til saken forelå utkast til saksdokumenter til årsmøtet 2006. NPH/AU drøftet bl.a. dagsorden 
og sekretærens utkast til årsmelding og regnskap for 2005, arbeidsplan og budsjett for 2006. 
 
Vedtak: 

1. Det innkalles til årsmøte i NPH onsdag den 8. mars 2006 på BI, Nydalen. 
2. Sekretæren bes bearbeide utkastet til innkalling og saksdokumenter i henhold til AUs 

drøfting. 
3. Sekretæren bes under årsmøtesak 06/06 innlede om NPHs fremtid. 
4. NPHs kontingentsystem foreslås videreført, men for 2006 reduseres kontingentsatsen 

til 75 prosent av full kotningentsats. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
05/06 Statsbudsjettet 2006-2007  
Til saken forelå sekretærens notat med gjennomgang av NPHs mål, strategier og tiltak med 
sikte på å forbedre de økonomiske rammevilkårene for private høyskoler kommende år. 
 
Vedtak: 
NPH/AU gjør fastlegging av nytt og høyere nivå for statlige tilskudd til private høyskoler til 
et arbeidsmål i forslaget til NPHs Arbeidsplan for 2006. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
06/06 Høring – Gjennomgang av studentsamskipnadsordningen 
Departementet har i brev datert den 4. januar 2006 bedt om hrøingsuttalelse om rapport fra en 
arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen. Til saken forelå sekretærens notat. 
 
Vedtak: 
NPH/AU leverer en høringsuttalelse der NPH går inn for 

- at siden ansvaret for studentvelferd bør ligge på den enkelte institusjon, bør 
institusjonene fritt kunne velge om de vil være tilsluttet en studentsamskipnad eller 
ikke, uavhengig om institusjonen er statlig eller privat  

- at antall styremedlemmer i en studentsamskipnad bør begrenses til åtte medlemmer 
- at ingen gruppe alene bør ha styreflertall, men dersom studentene skal gis flertall må 

retten til å avsette styremedlemmer under tjenestetiden fjernes. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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07/06 Høring – utkast til forskrift om godkjenning av høyere utdanning 
Departementet har i brev datert den 6. desember 2005 bedt om hrøingsuttalelse om utkast til 
forskrift om godskriving av høyere utdanning. Til saken forelå sekretærens notat. 
 
Vedtak: 
NPH/AU overlater til den enkelte medlemsinstitusjon å levere høringsuttalelse om utkastet til 
forskrift om godkjenning av høyere utdanning. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
08/06 Referatsaker  
 
Vedtak: 
Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 
08.1 Endringene i departementsstrukturen per 1. januar 2006 
08.2 European Qualification Framework 
08.3 Invitasjon til konferanse i Bialystok 29.-30. mai 2006 
08.4 Oppnevning av styret for Samordna Opptak 2006-09 
08.5 KD-seminar i Oslo den 10. januar 2006 
08.6 KDs kontaktkonferanse i Oslo den 17. januar 2006  
08.7 Tilskuddet til private høyskoler 1. kvartal 2006 
08.8 KDs etablering av arbeidsgruppe for etablering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
 
 
09/06 Orienteringssak 
 
Ann Kristin Norum redegjorde for sakene som har vært fremme i media vedrørende Den 
norske Balletthøyskole. 
 
Vedtak: 
NPH/AU tar saken til orientering 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Arne J.Eriksen 
Sekretær 


