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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 
 
Sted:   Handelshøyskolen BI, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn 

Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær),  
Forfall: Tina Marii Skare 
 
 
 
27/07 DAGSORDEN  
 
Vedtak:  
Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt: 

28/07 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 14.05.07 
29/07 OT. PRP.NR.67 AKADEMISK FRIHET - HØRING I STORTINGET 
30/07 NPHs ÅRSMØTE DMMH TRONDHEIM MARS 2008 
31/07 HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 

UNIVERSITETER OG HØYSKOLER 2008-2009 
32/07 DEPARTEMENTETS STYRESEMINAR – OPPNEVNING 
33/07 ARBEIDSPLAN 2007  
34/07 SIUs RÅDGIVENDE FAGGRUPPE FOR PROFILERING AV NORSK 

HØYERE UTDANNING OG FORSKNING - OPPNEVNING 
35/07 REFERATSAKER 
36/07 NYTT STYRE I NORGESUNIVERSITETET - OPPNEVNING 

 
NPH/AU ønsker på neste møte å avklare enkelte prinsipielle sider ved NPHs oppnevninger til 
styrer, råd og utvalg etc. Sekretæren bes i den forbindelse lage en oversikt over eksterne NPH-
oppnevninger. 
 
 
28/07  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 14.05.07 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig. 
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29/07  OT.PRP.NR.67 AKADEMISK FRIHET - HØRING I STORTINGET 
 
Departementet har oversendt Ot.prp.nr.67 (2006-2007) om lov om endring i lov 1. april 2005 
nr.15 om universiteter og høyskoler til Stortinget. Proposisjonen foreslår å endre UH-lovens § 
1-5 slik at den hjemler en individuell akademisk frihet. NPH har meldt seg på 
Stortingskomiteens åpne høring den 28. september 2007. Lovendringen bygger på den såkalte 
Underdalkomiteens utredning og forslag (NOU 2006:19 Akademisk frihet. Professor Gunhild 
Hagestæther (NLA) var oppnevnt medlem av denne komiteen (etter forslag fra NPH).   
 
I sin høringsuttalelse til komiteens utredning fremholdt NPH bl.a.: 
 
”NPH mener NOU 2006:19 (det såkalte Underdalutvalget) på en god måte belyser forholdet 
mellom institusjoners styringsrett og styringsbehov, og den enkelte ansattes rettigheter.  
 
NPH har særlig merket seg at utvalget innrømmer at det vil være en forutsetning for 
virksomheten i flere private høyskoler at det eksisterer en viss åpning for at det faglige og 
verdimessige grunnlaget kan få konsekvenser for en avgrensning av den enkeltes akademiske 
frihet. Det kan finnes interne begrensninger i virksomhetens eget formål og i virksomhetens 
egne grunnleggende normer. 
 
Utvalget legger i kap.3.2.4 (s.23) klare premisser for hvordan en slik begrensning kan finne 
sted. For utvalget er det her viktig at slike begrensninger: 

- er godt begrunnet i institusjonens faglige og verdimessige grunnlag. Begrunnelses-
plikten påhviler institusjonen. 

- er nedfelt skriftlig i institusjonens regelverk. 
Og at rammene for slike begrensninger 

- foreligger klart og skriftlig ved tilsetting  
- er akseptert av medarbeideren som en del av tilsettingsvilkårene. 

 
NPH vil fremheve utvalgets vurderinger på dette punkt og vil be om at en tilsvarende 
vurdering følger det videre arbeid med lovproposisjon til Stortinget.” 
 
Vedtak: 
NPHs leder, nestleder og sekretær deltar i stortingshøringen om Ot.prp.nr.69 (2006-2007) 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
30/07  NPHs ÅRSMØTE TRONDHEIM MARS 2008 
 
NPH/AU har vedtatt å avholde neste års årsmøte på DMMH i Trondheim den 4.-5. mars 
2008. DMMH v/rektor Alvestrand inviterer. Sekretæren vil ivareta den videre kontakt med 
DMMH som lokalarrangør. I brev datert den 3. juli 2007 er statsråd Djupedal invitert til å 
holde foredrag.  
 
Vedtak: 

1. NPH/AU ber sekretæren forberede og innkalle til årsmøtekonferanse i Trondheim den 
4.-5. mars 2008. 
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2. Programmet utvikles i henhold til NPH/AUs drøfting og fremlegges for endelig vedtak 
på neste møte. 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
31/07  HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 
UNIVERSITETER OG HØYSKOLER 2008-2009 
 
Departementet har sendt forslag om endring i opptaksforskriften til høring i brev datert den 
27.06.07. 
 
Vedtak: 
NPH/AU overlater til den enkelte private høyskole å levere høringsuttalelse i saken 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
32/07  DEPARTEMENTETS STYRESEMINAR – OPPNEVNING 
 
Departementet har i brev datert den 11. juli 2007 invitert NPH til å sende to representanter til 
seminar for styret og styrets sekretær ved de statlige universiteter og høyskoler den 14. 
november.  
 
Vedtak: 
Som NPHs representanter på departementets styreseminar høsten 2007 oppnevnes  
Terje Edvardsen, Diakonissehjemmets høyskole og leder/ sekretær. NPH/AU ber om rapport 
fra seminaret. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
33/07  ARBEIDSPLAN 2007 
 
NPHs årsmøte (ÅM sak 07/07) vedtok arbeidsplan for 2007 med tre virksomhetsområder og 
til sammen 10 arbeidsmål. Arbeidsmålene omfatter fire hovedområder: 

1. Statlige tilskudd til å private høyskolers virksomhet (utdanning, forskning og 
formidling) 

2. Eksponering av private høyskolers rolle når høyere utdanning internasjonaliseres 
3. Relasjonsarbeid i forhold til statlige o.a. organer (NOKUT, NU, SIU, UHR) 
4. Internt nettverksarbeid i NPH 

 
Vedtak: 
På bakgrunn av sekretærens saksdokument vil NPH/AU særlig gi prioritet til arbeidet med: 

1. Å øke statlige tilskudd til forskning i private høyskoler. 
2. Å etablere statlig tilskudd til NPHs virksomhet.  
3. Å bidra til eksponering av private høyskoler i internasjonaliseringen av høyere 

utdanning. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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34/07  SIUs RÅDGIVENDE FAGGRUPPE FOR PROFILERING AV NORSK HØYERE 
UTDANNING OG FORSKNING - OPPNEVNING 
 
SIU har i brev datert den 2. august 2007 bedt NPH oppnevne representant til Rådgivende 
faggruppe for profilering av norsk høyere utdanning og forskning. Faggruppens 
funksjonsperiode blir fra høsten 2007 – 2009.  
 
Vedtak: 
NPH oppnevner Feite van Dijk, Handelshøyskolen BI til SIUs rådgivende faggruppe for 
profilering av norsk høyere utdanning og forskning 2007 – 2009.  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
35/07  REFERATSAKER 
NPH/AUs tok følgende referatsaker til orientering: 

35.1     Revidert nasjonalbudsjett 2007 
35.2  Aktuelle NOKUT-saker 
35.3  NPHs eierskapsseminar for privat høyskoler 11. oktober 2007 
35.4  NAFSA 28. mai – 1. juni 2007 
35.5  Nominasjon av medlem til SIUs styre 
35.6  Nominasjon av medlem til BIBSYS’ styre 
35.7  Nye gjester/ observatører/ medlemmer i NPHs arbeid f.o.m. 2008        
            landbruk, akupunktur, luftfart 
35.8  Representantskapsmøte UHR 21.-22. mai 2007 
35.9  Karakterbruk i UH-sektoren 2005-2006 
35.10 Seminar om ungdomsmobilitet mellom Norge og Canada 15. mai 2007 
35.11 Nye private høyskoleledere 
35.12 KD kontaktkonferanse 2008 den 22. januar 2008 
35.13 UHRs seminar om korrupsjon og uetiske handlinger i høyere utdanning  

og forskning den 19. september.  
 
 
36/07 NYTT STYRE I NORGESUNIVERSITETET – OPPNEVNING 
 
KD har i brev datert den 22. august 2007 bedt NPH innen 15. oktober 2007, foreslå ett 
medlem og ett varamedlem til styret for Norgesuniversitetet for funksjonsperioden 2008 -
2011. NPHs medlem/ varamedlem siden NU ble etablert, har vært Torgeir Rekkedal 
(NITH/NKI) og Tone Lømo (BI). 
 
Vedtak: 
NPHs medlemsinstitusjoner inviteres til å nominere kandidater. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
 
 
Arne J.Eriksen 
sekretær 
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