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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 22.03.06 
 
Sted:   Det teologiske Menighetfakultet, Oslo 
Tilstede:  Anne Karin Nygård, Ole Eriksen, Trond Hanssen, Inge Jan Henjesand, Bjarne 

Kvam, Ulrika Herlofsen (vara) og Vidar L.Haanes (vara) . Dessuten møtte 
Arne J.Eriksen (sekretær) 

Forfall: Ingen  
 
 
10/06 Dagsorden 
Følgende dagsorden ble enstemmig vedtatt: 

11/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 18.01.06  
12/06 GJENNOMGANG AV STATLIG TILSKUDD TIL PRIVATE HØYSKOLER 
13/06 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2006 
14/06 KONSTITUTERING 
15/06 MØTEDATOER 2006-2007   
16/06 REFERATSAKER 

 
 
11/06 Godkjenning av referat fra AUs møte den 18.01.06 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
12/06 Gjennomgang av statlig tilskudd til private høyskoler 
 
Til saken forelå referat fra et første forhandlingsmøte med Departementet om et rimelig nivå 
for statlige tilskudd til private høyskoler. Møtet drøftet bakgrunnen for Stortingets bestilling 
og partenes forventninger til gjennomgangens innhold. Det var dessuten enighet om å samles 
til et nytt møte i juni der en sammenligningsmodell kan presenteres. Departementet tar sikte 
på å kvittere saken ut med fremlegg til statsbudsjett for 2007. NPH/AU drøftet NPHs videre 
arbeid med saken. 
 
Vedtak: 
Saken føres opp på NPH/AUs møte i mai 2007. Ole Eriksen m.fl. bes forberede et 
tallgrunnlag for NPHs videre arbeid. Til maimøtet inviteres Torleif Leifsen. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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13/06 Protokoll fra årsmøte 2006 
 
Til saken forelå utkast til protokoll fra årsmøtet 2006. Evaluering innsendt fra Svein Hatløy, 
BAS ble utdelt. Dessuten forelå notat om konkrete tiltak som planlegges fulgt opp våren 
2006.  
 
Vedtak: 
Til neste møte forberedes sak om NPHs informasjonsstrategi. NPH vil foreslå kandidater til 
NOKUTs arbeidsgruppe som skal fremme retningslinjer for akkreditering av desentralisert 
utdanning og fjernundervisning.  Det tas kontakt med Studentenes landsforbund med sikte på 
å utrede studentrepresentanters plass i NPHs videre arbeid. 
 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 
14/06 Konstituering 
 
NPH/AU valgte nesteleder for et år samt sekretær. 
 
Vedtak: 
Inge Jan Henjesand, BI velges som NPH/AUs nestleder for en periode på ett år. Som NPHs 
sekretær velges Arne J. Eriksen. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
15/06 Møtedatoer 
 
NPH/AU drøftet egnede møtedatoer for vår- og høstsemesteret 2006 samt årsmøtet 2007. 
  
Vedtak: 
NPH/AU fastsetter følgende møtedatoer for 2006-2007: 

- Mandag 15. mai kl.12-14 på MF 
- Onsdag 14. juni kl.10-12 på Lovisenberg 
- Tirsdag 5. september kl.10-12 på BI 
- Oktobermøte holdes i tilknytning til nettverkskonferanse på Campus Kristiania fredag 

13. oktober 
- Et desembermøte avholdes etter behov. 
- Januarmøte holdes i tilknytning til kontaktkonferansen i 2007 
- Årsmøte 2007 holdes på Diakonhjemmet Høgskole Rogaland tirsdag 6. og onsdag 7. 

mars 2007. 
-  

Vedtaket var enstemmig 
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16/06 Referatsaker  
 
Vedtak: 
Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

16.1     NOKUT-konferansen i Trondheim 3.-4. mai 2006 
16.2     Møte i norsk referansegruppe rundt BFUG-arbeidet 3. april 2006 
16.3     Møte i referansegruppe rundt EØS spesialutvalg for utdanning 4. april 2006 
16.4     Unio-konferansen ”Høyere utdanning i utvikling” 4. april 2006 
16.5     NOKUTs utvikling av kriterier for desentralisert utdanning og fjernundervisning 
16.6     KDs oppnevning av felles klagenemnd for behandling av klagesaker 
16.7     KDs oppnevning av referansegruppe for kvalifikasjoner i høyere utdanning 
16.8     SIUs invitasjon til konferanse om mobilitet og samarbeid Canada-Norge 
16.9     Navremes notat om et europeisk nettverk for private høyskoler 

 
 
  
 
 
 
 
 
Arne J.Eriksen 
Sekretær 
 


