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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 12.09.06 
 
Sted:   Campus Kristiania, Oslo 
Tilstede:  Anne Karin Nygård, Ole Eriksen, Trond Hanssen, Inge Jan Henjesand, Bjarne 

Kvam og Vidar L. Haanes (vara). Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær), 
men han deltok ikke under behandlingen av sak 31/06. 

Forfall: Ulrika Herlofsen 
 
 
25/06 Dagsorden 
 
Vedtak: Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt: 

26/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 14.06.06 
27/06 NETTVERKSKONFERANSEN HØSTEN 2006 
28/06 ARBEIDSPLAN 2006  
29/06 STUDENTERS DELTAKELSE I NPHs ARBEID 
30/06 EUROPEISK NETTVERKSSAMARBEID 
31/06 ARBEIDSAVTALE FOR NPHs SEKRETÆR 
32/06 HØRING FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM 

ANSETTELSESVILKÅR FOR STIPENDIATER M.FL.  
33/06 REFERATSAKER 

 
 
26/06 Godkjenning av referat fra AUs møte den 14.06.06 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
27/06 Nettverkskonferansen høsten 2006 
 
Anne-Karin Nygaard innledet til samtale om NPHs målsettinger med høstens 
nettverkskonferanse: ”Likeverdighet er oppnådd – hvor likt bør det bli?” .  
 
Vedtak: 

1. Nettverkskonferansen på Campus Kristiania gjennomføres fredag 13. oktober 2006 
kl.10-15 med lunsj kl.12.30. Invitasjoner sendes umiddelbart etter NPH/AUs møte.  
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2. Det vedtas følgende program for nettverkskonferansen: 

10.00  Åpning av NPHs nettverkskonferanse 2006 v/NPHs leder, rektor Anne 
Karin Nygaard og rektor Solfrid Lind, Campus Kristiania. 
10.15 ”Likeverdighet er oppnådd – hvor likt bør det bli?” 
Debatt basert bl.a. på regjeringens forslag til statsbudsjett 2007 med et panel 
bestående av statssekretær Per B.Maurseth (SV), stortingsrepresentantene Gerd 
Janne Kristoffersen (A), Inger Enger (Sp), Inge Lønning (H), Ola T.Lånke (KrF), 
Odd Einar Dørum (V) og rektor Tom Colbjørnsen (BI)  Ordstyrer: Anne-Karin 
Nygård (NPH). 
12.30   Lunsj 
13.30  ”Høyere utdanning - hva nå? Ufordringer i høyere utdanning” orientering 
om Stjernøutvalgets arbeid ved professor Steinar Stjernø  
14.30  ”Aktuelle NPH-saker” orientering ved NPHs sekretær Arne J.Eriksen  

 
Konferanseleder: NPHs leder, rektor Anne Karin Nygaard 
 
3. Påmelding fra observatører og inntil 2 personer fra hver medlemsinstitusjon sendes  
Campus Kristiania innen tirsdag 10. oktober 2006.  

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
28/06 Arbeidsplan 2006  
 
Til saken forelå sekretærens saksfremlegg som beskrev status i NPHs arbeid per første halvår 
2006. 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU ber BI medvirke til utarbeidelse av en oversikt over hvordan det fortsatt 
finner sted en offentlig ulikebehandling av statlige og private høyskoler. Oversikten 
tenkes bl.a. benyttet i møte med departementets forskningsavdeling og som innspill til 
”Stjernøutvalget”.   

2. NPH/AU søker departementet om tilskudd til NPHs virksomhet i 2007. 
3. Ann Kristin Norum og Torstein Rekkedal inviteres til et av de førstkommende AU-

møter for å oppdatere om virksomheten i SIU og Norgesuniversitetet. 
4. NPH/AU ber sekretæren i samarbeide med departementet og andre aktuelle partnere 

starte planlegging av medarbeidersamlinger om ”evaluering av resultatindikatorer og 
den årlige rapportering av disse gjennom budsjettdokumentene” (tenkes avholdt januar 
2007) og ”styreledelse/ eierskap i private høyskoler” (tenkes avholdt i løpet av 2007). 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
29/06 Studenters deltakelse i NPHs arbeid  
 
Til saken forelå sekretærens saksfremlegg med forslag til vedtektsendring. I møtet ble det 
fremlagt informasjon om etablering av en ny, nasjonal organisasjonssammenslutning for 
studenter i private høyskoler (SPHS).  
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Vedtak: 
1. NPH/AU kontakter den nye sammenslutningen av studenter ved private høyskoler 

med sikte på eventuell invitasjon til nettverkskonferansen den 13. oktober   
2. StL inviteres til å sende to observatører til nettverkskonferansen 13. oktober 2006.  
3. Representanter for aktuelle studentorganisasjoner inviteres til en samtale på neste AU-

møte. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
30/06 Europeisk nettverkssamarbeid 
 
Til saken forelå sekretærens saksfremlegg ned vurdering av initiativ som er tatt overfor NPH 
med sikte på å etablere et europeisk nettverkssamarbeid mellom private høyskoler, i regi av 
det østerriske konsulentfirmaet Navreme. 
 
Vedtak: 
1. NPH/ AU svarer Navreme i henhold til NPH/AUs drøfting. NPH ønsker ikke å engasjere 
seg i en europeisk organisasjon for private høyskoler (NEPU) uavhengig av den europeiske 
univesitetsorganisasjonen (EUA). 
2. NPH/ AU søker etablert et møte med EUAs president Georg Winckler under hans besøk i 
november. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
31/06 Arbeidsavtale for NPHs sekretær 
 
Til saken forelå sekretærens arbeidsavtale frem til sommeren 2006.09.14 
 
Vedtak: 
1. Leder og nestleder går gjennom budsjettet for 2006 for å se om det er mulig å øke 
stillingsandelen for sekretær fra 20% til 30 % fra 1.september 2006. 
 
2. Det fremlegges en sak for AU og årsmøtet 2007 hvor en har en gjennomgang av  
sekretærens og lederens rolle/funksjoner.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
  
32/06 Høring forslag om endringer i forskrift om ansettelsesvilkår for 
stipendiater m.fl. 
 
Til saken forelå departementets forslag til endringer i forskrift om ansettelsesvilkår for 
stipendiater m.fl. 
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Vedtak: 
NPH leverer ingen høringsuttalelse om saken, men overlater dette til den enkelte 
medlemsinstitusjon. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
33/06  REFERATSAKER 
 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 

33.1 Forespørsel om medlemskap i NPH fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI) 
33.2 Sekretærens ide om en utdanningskvalitetspris for private høyskoler 
33.3 UHR-komites Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Norge 
33.4  NOKUTs arbeid med retningslinjer for akkreditering av desentralisert utdanning og 

fjernundervisning 
33.5 Kompetansemidler til sykepleierutdanningene (likeverdighet og lik forvaltning!) 
33.6 SIUs retningslinjer for håndtering av irregulært forhold, datert den 12.06.06 
33.7 NPHs høringsuttalelse til KD om Plan for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika. 
33.8 Høring Sammen om kunnskap II – operasjonalisering av indikatorer for formidling – 

høringsfrist 28. november 2006 
33.9 KDs standardkontrakt for oppdragsforskning med veiledning 
33.10 Sekretærens kontakt med Forbrukerrådet v/ Helene Falch etter oppslag i 

Aftenpostens A-magasinet 
33.11 Sekretærens kontakt med Norsk Industri/ NHO  
33.12 Invitasjon til Kontaktkonferanse med departementet den 23. januar 2007 
33.13 Rapport fra departementets fagseminar om arbeidet med ny opptaksforskrift 
33.14 Stortingets behandling av et krav om skattemessig likebehandling ved 

etablering av gaveprofessorater 
33.15 EUs nye program for livslang læring 2007-2013. 

 
 
 
 
 
Arne J.Eriksen 
sekretær 


