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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.05.06 
 
Sted:   Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Tilstede:  Anne Karin Nygård, Inge Jan Henjesand, Ole Eriksen, Trond Hanssen, Bjarne 

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

Forfall: Ingen  
 
 
16/06 Dagsorden 
 
Følgende dagsorden ble enstemmig vedtatt: 
17/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 22.03.06 
18/06 GJENNOMGANG AV STATLIGE TILSKUDD TIL PRIVATE HØYSKOLER 
19/06 NPH’S INFORMASJONSSTRATEGI 
20/06 STUDENTERS DELTAKELSE I NPH’S ARBEID 
Sak om Europeisk nettverkssamarbeid og referatsakene utsettes til neste møte. Til neste møte 
inviteres dessuten direktør Oddvar Haugland, NOKUT. 
 
17/06 Godkjenning av referat fra AUs møte den 22.03.06 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes med den endring av møtestedet skal være Handelshøyskolen 
BI, Nydalen. Protokollen bes heretter også sendt ut sammen med innkalling til møte. 
 
18/06 Gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler 
 
Det vises til NPH/AUs sak 12/06. Til saken forelå innkalling til nytt møte med departementet 
den 14. juni 2006. Departementet tar sikte på å kvittere ut Stortingets bestilling med fremleg 
til statsbudsjett for 2007. Til saken froeslå dessuten et notat fra sekretæren og Ole Eriksens 
beregninger av basistilskudd og driftskostnader per student per år ved statlige og private 
høyskoler. 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU innkalles til møte den 14. juni 2006 kl. 10-12 på Lovisenberg høyskole. 
2. Den tidligere oppnevnte delegasjon møter Departementet samme dag til drøftinger 

kl.13-14. Et nytt AU-møte senere samme dag avtales eventuelt. 
3. Ole Eriksen og sekretæren bes i henhold til AUs drøfting å arbeide videre med 

grunnlagsmateriale frem til neste AU-møte. 
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Vedtaket var enstemmig. 
 
19/06 NPHs informasjonsstrategi 
 
Til saken forelå notat fra sekretæren. NPH/AU drøftet videre utvikling av NPHs hjemmeside 
(www.nph.no).  
 
Vedtak: 

1. Sekretæren bes engasjere reklamebyrå for å fornye den grafiske design på NPHs 
hjemmeside. Det avsettes inntil 30.000 kroner til formålet. 

2. I tillegg til rektorer (o.a.) føres alle informasjonsansvarlige ved NPHs 
medlemsinstiutsjoner opp på NPHs mailingliste. 

3. Linker til medlemsinstitusjonenes hjemmesider føres opp på NPHs hjemmeside 
4. Sekretæren bes arbeide for at link til NPHs hjemmeside finner på flere relevante 

nettsteder. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
20/06  Studenters deltakelse i NPHs arbeid. 
Det vises til NPH/AUs sak 13/06. Til saken forelå sekretærens notat om saken. Det ble drøftet 
på hvilken måte intensjonen om økt studentdeltakelse i NPHs arbeid skal ivaretas i NPHs 
vedtekter. 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes til nestemøte lage alternative utkast til vedtektsendringer som ivaretar ulike 
konsepte for økt studentdeltakelse i NPHs arbeid. Studentenes landsforbund kan konsulteres. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
Arne J.Eriksen 
sekretær 
 


