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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 06.05.11 
 
Sted:   Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Eirik Uthus og  

Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Lars Dahle, Marianne Skjulhaug og Jørn-Henning Theis, 

 
 
22/11  Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 

22/11 Innkalling og dagsorden  
23/11  Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 28. mars 2011 
24/11 Dokumentasjonsprosjektet 
25/11 Konsultasjon om et rimelig nivå på statlige tilskudd 
26/11 Dialogmøtet mellom private høyskoler og Kunnskapsdepartementet 2011 
27/11 NPHs nettverkskonferanse 2011 
28/11 Møtedatoer og arbeidsplan 2011 
29/11 Referatsaker 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
23/11 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 28. mars 2011 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig  
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24/11 Dokumentasjonsprosjektet 
 
Det vises til en rekke NPH/AU-saker i 2010-11 (jfr. NPH/AU sak 16/10; 24/10; 32/10 og 
NPH/AU sak 15/11). NPHs arbeidsplan for 2011 inneholder følgende tiltak:  

1. Utvikle bedre dokumentasjon for å begrunne et “rimelig nivå” på statlige tilskudd til 
private høyskoler  

2. Fornye mandatet til NPHs arbeidsgruppe for det såkalte Dokumentasjonsprosjektet  
3. Levere innspill til årets dialogmøte med KD  
4. Videreutvikle kontakten med nøkkelpersoner i Stortingets KUF-komite (evt. 

Finanskomite) for å fremme et “rimelig nivå” på statlige tilskudd til private høyskoler 
5. Gjennomføre samtaler/ drøftinger med KD (arbeidet gjennomføres i forståelse med 

UHR, NSO og KFF) 
 

Arbeidsgruppen, nedsatt av NPH/AU den 6. april 2010, bestående av Marius Eriksen (BI), 
Gerhard Salicath (HSH), Bjørg Øgaard Sveinall (NLA Høgskolen) og NPHs sekretær, har 
levert rapporten: Stadig mer insentivbasert – og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av 
private høyskolers rammevilkår  
 
Vedtak: 

1. NPH/AU takker arbeidsgruppen for arbeid og rapport. 
2. Rapporten overleveres Stortingskomiteen og søkes utnyttet for en merknad i 

forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 
3. Rapporten tas med i de videre forberedelser til årets dialogmøte med KD. 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
25/11 NPH-konsultasjon før dialogmøtet 
 
Det vises til NPH/AU sak 15/11 som vedtok at det skal innkalles til et formøte (konsultasjon) 
på Campus Kristiania forut for dialogmøtet med KD den 31. mai 2011 (jfr. vedtakets pkt.3). 
Melding om dette er sendt NPHs medlemsinstitusjoner.  
 
Vedtak: 

1. NPHs sekretær bes invitere NPHs medlemsinstitusjoner, NSO, UHR, HSH og Abelia 
til konsultasjon før dialogmøtet med KD. Møtet holdes på Campus Kristiania den 31. 
mai 2011  

2. Programmet tilrettelegges i samsvar med NPH/AUs drøfting. 
3. Rapporten Stadig mer insentivbasert – og stadig mindre til infrastruktur. En analyse 

av private høyskolers rammevilkår fremlegges av arbeidsgruppen og drøftes på 
konsultasjonen. 
 

Vedtaket var enstemmig 
 

26/11 Dialogmøtet mellom private høyskoler og KD 
 
KD har invitert til årets dialogmøte tirsdag 31. mai 2011. NPH/AU drøftet ønskede temaer for 
årets dialogmøte  
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Vedtak: 

1. Sekretæren bes levere innspill til dagsorden for årets dialogmøte i samsvar med 
NPH/AUs drøfting 

2. NPH/AU tar sikte på å legge rapporten Stadig mer insentivbasert – og stadig mindre 
til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår til grunn for en sak på 
årets dialogmøte. 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
27/11 NPHs nettverkskonferanse 2011  
 
NPH/AU har vedtatt å arrangere en nettverkskonferanse på Haraldsplass diakonale høgskole 
mandag den 10. oktober 2011 kl.10-15 (jfr. NPH/AU sak 20/11). Til å forberede konferansen 
er det etablert en arbeidsgruppe med Jørn-Henning Theis, Marianne Skjulhaug, Bjørg Sveinall 
Øgaard og NPHs sekretær.  
 
Vedtak: 

1. NPH/AU ber arbeidsgruppen om å tilrettelegge en nettverkskonferanse som i tillegg til 
noen noen “faste” poster bør inneholde utdanningspolitisk(e) foredrag og debatt. 

2. Konferansen tenkes ha lederutviklingspreg 
3. Temaer kan gjerne knyttes til det utdanningssamarbeid som tilrettelegges på 

Vestlandet (SAK) i lys av sensommerens stortingsmelding om utdanning for 
velferdstjenester 

4. Konferansen bør romme en utdanningspolitisk debatt om viktige rammevilkår. 
5. Sekretæren bes undersøke muligheter for konferansesamarbeid med HSH og Abelia. 

 
Vedtaket var enstemmig 

 
28/11 Møtedatoer og arbeidsplan 2011-2012 
 
Vedtak: 

1. NPHs årskonferanse 2012 arrangeres mandag den 12. mars 2012 på 
Misjonshøgskolen, Stavanger. NPHs årsmøte arrangeres tirsdag den 13. mars 2012 
samme sted. 

2. Sekretæren bes undersøke muligheter for konferansesamarbeid med HSH og Abelia. 
3. NPH/AU vedtar følgende møtedatoer for 2011-2012: 

- Onsdag 31. august 2011 kl.9-12 på Handelshøyskolen BI  
- Mandag 10. oktober 2011 kl.15.30-17.30 på HDH, Bergen  
- Torsdag 8. desember 2011 kl.9-12 på Diakonhjemmet Høgskole 
- Dagen etter KDs kontaktkonferanse, januar 2012, avholdes enten fagseminar for 

ledere i private høyskoler eller et AU-møte. Dersom det arrangeres fagseminar 
innkalles NPH/AU til møte torsdag den 2. februar 2012 kl.9-12 på MF 

 
Vedtaket var enstemmig
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29/11 Referatsaker 
 
Vedtak: 
NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering: 
 
29.1 Referat fra Ola Staves 60 årsdag  
29.2 Referat fra Vidar L. Haanes’ 50 årsdag  
29.3 HSHs medlemskap i EFEE – en europeisk arbeidsgiverorganisasjon for 
utdanningsinstitusjoner.  
29.4 Oppnevning  av Margrete Løfquist (DHS) som medlem og Einar Engebretsen (MHS) 
som varamedlem i NOKUTs klagenemnd 2011-2014 
29.5 Referat fra møte om SIUs styringsmodell 5. april 2011 og nominasjon av direktør Jens 
Petter Tøndel, Handelshøyskolen BI som nytt styremedlem i SIU 
29.6 Referat fra arbeidet med stortingsmelding om utdanning til velferdstjenester 
29.7 Referat fra EUAs årskonferanse i Århus 13.-15. april 2011 
29.8 NPHs høringsuttalelse om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
29.9 NOKUT-konferansen 13.-14. april 2011 
29.10 Fagerbergutvalgets innstilling om et åpnere forskningssystem 
29.11 Eirik Uthus, NSO slutter som studenttillitsvalgt i NSO og NPH. Takket av NPHs leder. 
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