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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.06.06 
 
Sted:   Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo 
Tilstede:  Anne Karin Nygård, Inge Jan Henjesand, Ole Eriksen, Trond Hanssen, Vidar 

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

Forfall: Bjarne Kvam 
 
 
21/06 Dagsorden 
 
Følgende dagsorden ble enstemmig vedtatt: 

22/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 15.05.06 
23/06 GJENNOMGANG AV STATLIGE TILSKUDD TIL PRIVATE 

HØYSKOLER 
24/06 NOKUTs GODKJENNINGSARBEID OVERFOR PRIVATE HØYSKOLER 

Styremøte 12. september 2006 10-14 på Campus Kristiania vil drøfte NPHs arbeidsplan for 
2006 bl.a. med henblikk på nettverkskonferansen på CK fredag den 13. oktober 2006. 
 
 
22/06 Godkjenning av referat fra AUs møte den 15.05.06 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
23/06 Gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler 
 
Saken var en videreføring av NPH/AUs sak 12/06 og sak 18/06.  NPH var innkalt til et møte 
om saken i departementet samme dag med sikte på svare på Stortingets merknad i rammen av 
budsjettprosessen tilknyttet statsbudsjettet for 2007.  
 
Saken var nylig berørt i en interpellasjon fra Ola Lånke (KrF) i Stortinget den 29. mai. 
Debatten viste at det med ny, felles lov er etablert full ”akademisk likeverdighet” mellom 
statlige og private institusjoner (NOKUTs akkreditering etc). Omtalen av private høyskoler 
som ”supplement” er blitt erstattet med omtale av private høyskoler som ”alternativ som er 
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viktig” og ”en helt nødvendig del av vårt utdanningssystem”.  Finansieringssystemet er godt 
etablert, og vil ikke være gjenstand for noen ny debatt. Det er derimot regjeringens behov for 
å dimensjonere de ulike utdanningstilbudene i lys av regjeringens helhetlige politikk (ved 
hjelp av basiskomponenten i finansieringssystemet), 
 
Her viste debatten at det er langt frem til finansiell likeverdighet mellom statlige og private, 
akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner. Langt på vei hevdet statsråden at det allerede er 
etablert et rimelig nivå på de statlige tilskudd til private høyskoler. Han hevdet at tilskuddene 
til de private høyskolene har økt mer enn tilskuddene til de statlige universiteter og høyskoler 
i årene etter 2000. Fra 2000 har statstilskuddet til private høyskoler økte med nærmere 300 
millioner kroner. Fra 2003 har tildelingen til private høyskoler økt med 24,2 prosent (80,4 
prosent fra 2000), mens tildelingen til de statlige kun økte med 8,3 prosent. Dessuten, hevdet 
statsråden, har de statlige institusjonene vært gjenstand for et kutt som utgjør 3000 
studieplasser. Mangelen på innsyn i beregningen av basiskomponenten til private høyskoler 
har her gjort det mulig for statsråden å skjule overfor Stortinget at også de private høyskoler 
fikk sin rimelige andel av den forrige regjeringens studentplasskutt (4,8 mill. i 2005).  
 
NPH/AU drøftet ulike standpunkter i lys av Stortingets merknad og den nylig avholdt 
interpellasjonsdebatt. NPH/AU fant det viktig å markere  
 
Vedtak: 
Saken drøftet 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
24/06 NOKUTs godkjenningsarbeid overfor private høyskoler 
 
NOKUTs direktør, Oddvar Haugland deltok i møtet.  Mye av diskusjonen kom til å dreie seg 
om avgjørelsen i NOKUTs klagenemnd som har opphevet deler av akkrediteringsvedtaket m 
sykepleierutdanningene ved Høyskolen i Oslo og Høyskolen i Bergen. Kriteriene for 
akkreditering av høyskoler med en betydelige desentralisert fjernundervisningsvirksomhet 
kan bli aktuelle å vurdere i denne sammenheng. En utvalgsinnstilling om sistnevnte skal 
behandles på NOKUTs styremøte den 28. august.  
 
Vedtak 
Saken drøftet 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
 
Arne J. Eriksen 
sekretær 
 


