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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 
 
Sted:   Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim 
Tilstede:  Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann 

Kristin Norum. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær)  
Forfall: Tine Berents Wideroe, Tine Borg og Hallgeir Lien 
 
 
10/16 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
11/16 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 19. januar 2016 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
12/16 Evaluering av NPHs årsmøte og årskonferanse 2016 
 
Saken ga NPH/AU anledning til å drøfte erfaringer fra årsmøtet og årskonferanse som 
foregående og samme dag var avholdt på DMMH i Trondheim. 
 
 
13/16 Høring: Kunnskapssektoren sett utenfra 
 
Til saken forelå: 
- Kunnskapssektoren sett utenfra (rapport fra ekspertgruppe – s.k. Gjedremgruppen).  
- KDs høringsbrev datert den 11. januar 2016 
- Sekretærens saksdokument 
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Vedtak: 
Sekretæren bes om å bearbeide NPHs høringsuttalelse på grunnlag av NPH/AUs drøfting. 
Den endelige høringsuttalelsen godkjennes via e-post til NPH/AUs medlemmer og vedlegges 
protokollen. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
14/16 Innspill til arbeidet med statsbudsjettene for 2017 og 2018 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes på grunnlag av NPH/AUs drøfting om å utarbeide NPHs innspill til 
Kunnskapsdepartementets arbeid med statsbudsjettene for 2017 og 2018. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
15/16 Dialogmøte 2016 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes om å delta i den videre planlegging av årets dialogmøte med 
Kunnskapsdepartementet i henhold til NPH/AUs drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
 
 
16/16 Arbeids- og møteplan 2016 
 
Til saken forelå: 
- Sekretærens saksdokument 
  
Vedtak: 
Arbeidsplanen for NPH bearbeides videre i henhold til NPH/AUs drøfting. Arbeidsplanen 
vedtas endelig på NPH/AUs møte den 27. april 2016 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 



3 

 

17/16 Referatsaker 
 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
17.1 Referat fra samtale med avd.dir. Arne Lunde om Sektorens fellestjenester og IKT-

strategi (se vedlagte oppdateringsnotat - fortrolig) 
17.2 Referat fra NORAD/ UNESCOs seminar om FNs Agenda 2030; Sustainable Target 
 Group no 4: Kvalitetsutdanning for alle, 18. februar 2016 (se vedlagte referat) 
17.3 Konferanse for studentledere i private høyskoler, Handelshøyskolen BI den 19.-21. 

februar 2016  
17.4 Referat fra møte om ny studietilsynsforskrift, NOKUT den 29. februar 2016  
17.5 NPH-observatorium på KD/UHRs økonomidirektørmøte i Stavanger 21.-22. april 

2016 
17.6  NPH-deltakelse på KDs seminar om samfunnssikkerhet 14. mars 2016 
17.7 KDs rundskriv datert den 10. februar 2016 om videreføring av mulighetsstudier for 

nasjonale deleksamener 
17.8  KDs utkast til rammeplan for 5-årig grunnskolelærerutdanning – høringen overlates til 

relevante medlemsinstitusjoner 
17.9 Invitasjon til KDs konferanse om Tilstandsrapport 2016 den 2. mai 2016  
 
 
 
aje 
10.03.16 
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          Oslo 24. april 2015 
Til Stortingets KUF-komite 
 
 
INNSPILL FRA NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH)  
TIL KUF-KOMITEENS HØRING OM MELD ST 18 (2014-2015) TIRSDAG 050515  
 
Struktur 
Nettverk for private høyskoler (NPH) tar til etterretning at Strukturmeldingen fokuserer på det 
eieransvaret som staten har for sine universiteter og høyskoler. NPH finner ambisjonene og 
kvalitetskravene riktige og vil fremheve at flere private høyskoler enten har eller er i ferd med 
å etablere større, robuste institusjonsenheter med sikte på gode faglige synergier. NPH er glad 
for at statsråden har tatt også disse fusjonene i sin omtale av SAKS-arbeidet i sektoren. NPH 
mener at det bør være felles krav og felles ambisjoner, men vil be Stortinget vurdere om ikke 
enkeltinstitusjoner kan innrømmes en lengre frist for å kunne innfri de nye krav som vil bli 
stilt (overgangsordning).  
 
Finansiering 
NPH mener at en stortingsmelding i 2015 som inneholder en vurdering av et over 10 år 
gammelt felles finansieringssystem, burde ha omtalt en rekke viktige temaer knyttet til den 
statlige finansieringen av private høyskoler.  
 
Strukturmeldingen forutsetter en gjennomgang av finansieringssystemet. Men stortings-
meldingen har henvist viktige sider ved denne gjennomgangen til det forstående arbeidet med 
statsbudsjettet for 2016. 
 
I denne gjennomgangen mener NPH at Departementet også bør bes om å vurdere de 
forbedringer i finansieringssystemet som KUF-komiteens flertall i flere år nå ha foreslått hva 
gjelder finansieringen av private vitenskapelige høyskoler og høyskoler. Det gjelder en 
innretting av økonomiske tilskudd som kan: 

- sikre full likebehandling mellom statlige og private høyskoler og  
- sikre tilskudd til infrastruktur 

I denne forbindelse mener NPH det blir viktig å vurdere forholdet mellom 
institusjonsakkrediterte og ikke-institusjonsakkrediterte private høyskoler og private 
høyskolers inntekter fra studentbetaling som grunnlag for prosentkutt i den samlede 
bevilgning.  
 
Nettverk for private høyskoler (NPH)  
The Norwegian Network for Private Higher Education Institutions 
Pb.5144 Majorstuen, 0302 Oslo 
arne.j.eriksen@mf.no tlf. 22590558/ 92012813 
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          Oslo 30.04.15 
 
Kunnskapsdepartementet 
Att. Uh-avdelingen 
Pb.8119 Dep 
0032 Oslo 
 
HØRING: NASJONALE DELEKSAMENER – ENDRING I FORSKRIFTER 
 
Det vises til høringsbrev datert den 3. februar 2015. Nettverk for private høyskoler (NPH) 
takker for anledningen til å levere høringsuttalelse om endringsforslagene knyttet til 
rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene, - sykepleierutdanningene og bachelor i 
regnskap og revisjon. 
 
For de private høyskolene er en offentlig tildelt eksamensrett viktig uttrykk for den 
institusjonelle autonomi som følger med myndighetenes akkreditering enten av studietilbud 
eller institusjon. Det vises her til at landets første «privathøyskolelov» het «Lov om 
eksamensrett ved Det teologiske Menighetsfakultet» (vedtatt av Stortinget i 1913). NPH 
mener derfor at institusjonenes eksamensrett som uttrykk for institusjonell autonomi, i det 
lengste bør forsvares og videreføres. 
 
NPH tar imidlertid til etterretning at for å sikre god kvalitet i høyere utdanning kan det også 
innen høyere utdanning, være formålstjenlig med nasjonale deleksamener slik 
forskriftsendringen legger opp til (jfr. «Lærerløftstrategien»). Men NPH mener dette tiltaket 
av ovennevnte grunner og slik det legges opp til i forskriftsendringen bør begrenses til 
utdanninger som er omfattet av nasjonale rammeplaner.  
 
Med vennlig hilsen for 
NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) 
 
Arne J.Eriksen 
Sekretær 
 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH)  
The Norwegian Network for Private Higher Education Institutions 
Pb.5144 Majorstuen, 0302 Oslo 
arne.j.eriksen@mf.no tlf. 22590558/ 92012813 
 


