
 

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 26.03.08 
 
Sted:   MF, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Jørn-Henning Theis. Dessuten 

møtte Arne J. Eriksen (sekretær). 
Forfall: Ulrika Herlofsen, Guri Hjeltnes, Marianne Skjulhaug og Oda Wang. 
 
 
08/08  DAGSORDEN  
 
Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt: 

09/08  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 21. JANUAR 2008 
10/08 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NPH 5. MARS 2008 
11/08 HØRING – INNSTILLING FRA STJERNØUTVALGET NOU 2008:3    

SETT UNDER ETT 
12/08 TILTAKSPLAN OG STYRINGSPARAMETRE NPH/AU OG 

SEKRETARIAT 2008 
13/08 INNSPILL TIL DEPARTEMENTETS BUDSJETTARBEID 2008-2009 
14/08 HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I UNIVERSITETS- OG 

HØYSKOLELOVEN 
15/08 REFERATSAKER 
16/08 EVENTUELT 

 
 
09/08 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE  

DEN 21. JANUAR 2008 
 
Til saken forelå utkast til referat fra AUs møte den 21. januar 2008. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. Konstituering av NPH/AU utsettes til neste møte. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
10/08  PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NPH DEN 5. MARS 2008 
 
Til saken forelå utkast til protokoll fra årsmøte i NPH den 5. mars 2008. AU evaluerte årets 
arrangement i Trondheim  
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Vedtak: 
Referatet tas til orientering. Planlegging av neste årsmøte føres opp som sak på neste møte. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
11/08 HØRING – INNSTILLINGEN FRA STJERNØ-UTVALGET  

NOU 2008:3 SETT UNDER ETT  
 
Departementet har i brev datert den 28. januar 2008 bedt NPH innen 1. mai 2008, levere 
høringsuttalelse om Stjernøutvalgets innstilling. Til saken forelå sekretærens saksdokument 
med utkast til høringsuttalelse. 
 
Vedtak: 
Utkastet til høringsuttalelse bearbeides på grunnlag av NPH/AUs drøfting og oversendes 
Kunnskapsdepartementet. NPHs høringsuttalelse til NOU 2008:3 (Stjernøutvalget) vedlegges 
protokollen. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
12/08 TILTAKSPLAN OG STYRINGSPARAMETRE  

NPH/AU OG SEKRETARIAT 2008 
 
Til saken forelå sekretærens utkast til tiltaksplan og styringsparametre for NPH/AU og 
sekretariat 2008. Det vises til årsmøtets vedtatte arbeidsplan for 2008. 
 
Vedtak: 
NPH/AU vedtar i henhold til NPHs arbeidsplan for 2008 følgende tiltak og styringsparametre: 
 
Mål/ delmål Tiltak Styringsparametre 
 
Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor statlige myndigheter og 
organer 
 
1.Forbedre de private 
høgskolenes rammevilkår 
generelt og spesielt med sikte 
på revidert nasjonalbudsjett 
2008 og statsbudsjettet 2009. 
- heving av basiskomp. 
- optimale kostnadskategorier 
- reversere budsjettkuttene 
- statlig tilskudd til NPH 

- levere innspill til KDs 
budsjettarbeid 2008 (NPH/AU 
sak 2008)   
- arrangere/ delta på møter med 
stortingskomiteens medlemmer 
(høringer) 
- levere høringsuttalelser/ 
innspill i tilknytning til evt. 
St.meld. om evalueringen av 
NOKUT og om Regjeringens 
innovasjonsmelding 2008. 
(NPH/AU saker 2008) 
 

- revidert nasjonalbudsjett 
2008 
- statsbudsjettet 2009 

 2



2.Sikre private høyskolers 
rettmessige plass i ett 
nasjonalt system (sektor) for 
høyere utdanning og 
forskning. 

- levere høringsuttalelse til 
Stjernøutvalgets innstilling 
(NPH/AU sak 2008)   
- levere høringsuttalelse/ 
innspill i tilknytning til St.meld. 
om rekruttering av forskere 
(NPH/AU sak 2008)  
- utnytte kontakten med UHR til 
å fremme private høyskolers 
synspunkter via UHRs 
høringsuttalelse 
- levere innspill til et overordnet 
perspektiv til KDs arbeid med 
sektoranalysen 2008.  
(NPH/AU sak 2008)   

- UHRs høringsuttalelse til 
NOU 2008:3 Sett under ett
- KDs oppfølging av NOU 
2008:3 Sett under ett. 

3.Økte statlige midler til 
forskning i private høgskoler 

- stipendiat og postdoc-
stillinger 
- likeverdige ressurser til 
forskerskoler uavhengig  
av eierskap 
- likeverdig tilgang til 
forskerskoler 
- fullgode forskerskoler 
for profesjonsutd. 

 

 - gjennomføre møte(r) med 
NFRs ledelse og ledelsen i KDs 
forskningsavdeling, bl.a. om 
NFRs strategi for forskning i 
statlige høykoler 
- omtale av saken i NPHs 
høringsuttalelse til Stjernø-
utvalgets innstilling 
- omtale av målsettingen i 
NPHs innspill til dept.s 
budsjettarbeid 2008  
(NPH/AU sak 2008)   

- revidert nasjonalbudsjett 
2008 
- statsbudsjettet 2009 

 
Internasjonalt utdannings- og forskningspolitisk arbeid 
 
4.Bidra til private høyskolers 
internasjonalisering  
 
 
 

a. Internasjonal synliggjøring av 
private høyskoler (likeverdighet 
for statlige og private 
institusjoner) 
- invitere internasjonal 
bidragsyter til årskonferansen 
2009 
- drøfte NPHs videre strategi  
b. Formidle kunnskap om de 
europeiske utdannings- og 
forskningpolitiske prosessene til 
norske private høyskoler 
- sekretæren deltar i KDs 
referansegruppe for 
Bolognaprosessen og i KDs 
forum for europeisk 
utdanningspolitikk 
- sekretæren følge EUAs arbeid 
i kontakt mer UHRs 
generalsekretær   

 
 
 
 
- programmet for 
årskonferansen 2009 
 
- utkast til NPHs 
arbeidsplan 2009 
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c. Levere innspill til 
departementets arbeid med 
St.meld. om internasjonal-
isering av norsk utdanning 
- sekretæren deltar på KDs 
fagseminar 14. april 2008 
(NPH/AU sak 2008) 

- st.meld. i 2009 om 
internasjonalisering av 
norsk høyere utdanning 

5. Bidra til utviklingen av 
Senter for internasjonal-
isering av høyere utdanning 
(SIU). 
 

- delta i SIUs styremøter  
- bidra til SIUs eksponering av 
norske private høyskoler med 
sikte på å rekruttere utenlandske 
studenter 

- rapport fra NPHs 
styremedlem, Ole Eriksen 
- rapport fra NPHs AG-
medlem Feite van Dijk 
- sektoranalysen vedr. 
internasjonal mobilitet  

 
Utdannings- og forskningspolitisk arbeid overfor sektorens samarbeidsorganer  
 
6. Videreføre kontakten og 
samarbeidsrelasjonen med 
UHR 

a. Observere UHRs 
representantskapsmøter og 
konferanser 
- invitere UHR som observatør 
til NPHs arrangementer 
- vurdere betydningen av NPHs 
observatørrolle i UHR i løpet av 
2008 (siden stadig flere private 
høyskoler etablerer fullt 
medlemskap i UHR) 
- NPH/AU sak 2008 
b. Gjennomføre etablert 
sekretariatssamarbeid 
- gjensidig informasjon 
- undersøkelse av mulighet for 
bedre samordning av  
synspunkter og innspill  

 
 
 
- private høyskolers 
interesser synliggjøres i 
stigende grad via UHRs 
offentlige innspill og 
høringsuttalelser. 
- rapporter fra sekretæren 
- utkast til NPHs 
arbeidsplan 2009 
 

 
Internt nettverksarbeid 
 
7. Gjennomføre NPH-
arrangementer   
 

a. Seminar om analyse og 
planarbeid 
- drøfte innhold i seminaret 
- bestemme dato og sted 
- oppnevne komite 
- planlegge, gjennomføre og 
evaluere seminaret 
b. Dialogmøte mellom 
departementet og private 
høyskoler 
- etablere kontakt med KD om 
saken  
- bestemme dato og sted 

- seminarrapport med 
deltakernes evalueringer 
- økonomisk rapport 
 
 
 
 
- sektoranalysen 
- møtereferat 
- statlig tilskudd til NPH i 
2009 
- økonomisk rapport 
 

 4



- planlegge, gjennomføre 
dialogmøtet 
c. Årskonferanse og årsmøte 
mars 2009 
- evaluere årskonferansen og 
årsmøtet 2008 
- drøfte innhold i neste års 
konferanse (jfr. pkt. 4a) 
- bestemme dato og sted 
- oppnevne komite 
- planlegge, gjennomføre og 
evaluere årskonferanse og 
årsmøte 

 
 
- protokoll fra årsmøtet 
- konferanserapport med 
deltakernes evalueringer 
- økonomisk rapport 
 

 
 
13/08 INNSPILL TIL DEPARTEMENTETS BUDSJETTARBEID 2008-2009 
 
Til saken forelå sekretærens utkast til innspill. Det vises til årsmøtets behandling av 
arbeidsplan for 2008 og drøfting av strategier overfor innspill til departementet om revidert 
nasjonalbudsjett 2008 og statsbudsjettet 2009. 
 
Vedtak: 
Sekretærens utkast til innpill til departementets arbeid med revidert nasjonalbudsjett for 2008 
og med statsbudsjettet for 2009 bearbeides på grunnlag av NPH/AUs drøfting og oversendes 
Departementet. Det endelige innspill vedlegges protokollen 
 
Vedtaket var enstemmig 

           
 
14/08 HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I UNIVERSITETS- OG 
HØYSKOLELOVEN 
 
Til saken forelå departementets høringsbrev datert den 6. mars 2008. Med frist den 17. april 
2008 er NPH (sammen med alle medlemsinstitusjoner) bedt om å levere høringsuttalelse til 
endringer i UH-loven i henhold til Brautasetutvalgets innstilling.  
 
Vedtak: 
NPH/AU overlater til den enkelte medlemsinstitusjon å levere høringsuttalelse om forslag til 
endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av Brautasetutvalgets innstilling. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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15/08 REFERATSAKER 
 
Vedtak 
NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering: 
15.1 Rapport fra møte i referansegruppen for Bolognaprosessen 
15.2 Navneendring til Markedshøyskolen Campus Kristiania 
15.3 Evaluation of NOKUT, report 1&2, februar 2008 
15.4 Stortingets behandling av departementets statusrapport om kvalitetsreformen 
(St.meld.nr.7-2007-2008), jfr. Innst.St.nr. 150 (2007-2008). og Dok.nr.8:74 (2007-2008) 
15.5 NFRs informasjonsmøte 1. april 2008 om forskerskoler 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
Arne J.Eriksen 
sekretær 
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Vedlegg NPH/AU sak 11/08 
 
Vedlegg NPH/AU sak 13/08 
 
 
 
Statsråd Tora Aasland 
Kunnskapsdepartementet 
 
Kopi:  Statsministerens kontor 
 Finansdepartementet 
 Stortingets finanskomite 
 Stortingets KUF-komite 
 Forskningsrådet 

Studentenes landsforbund 
 Forskerforbundet 
 NPHs medlemsinstitusjoner 
 UHR 

 
 
INNSPILL TIL BUDSJETTARBEIDET 2008-2009 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) oversender herved sine innspill til departementets 
arbeid med revidert nasjonalbudsjett for 2008 og statsbudsjettet for 2009. Innspillene er dels 
sammenfallende med innspillene fra en samlet sektor, men forsøker å underbygge spesielt de 
problemstillinger som er knyttet til private høyskolers plass i finansieringssystemet.  
 
1.  Basiskomponenten må heves til et rimelig nivå 
 
NPH mener det i 2008 er rimelig å kreve full likhet i nivået på de statlige bevilgninger via 
finansieringssystemet, enten det gjelder statlige eller private institusjoner. Det gjelder også 
finansieringssystemets basiskomponent.  
 
NPH mener et rimelig tilskuddsnivå til private høyskoler må relateres til nivået på de totale 
tilskudd til statlig eide institusjoner. Totalt omfatter sistnevnte både de tilskudd som bevilges 
innenfor og utenfor finansieringssystemet. Stjernøutvalgets innstilling (NOU 2008:3 Sett 
under ett) viser hvordan økte investeringer i sektoren lar seg kanalisere, eksklusivt til statlige 
institusjoner utenom finansieringssystemet (tilskudd til omstillings-prosjekter, 
kompetanseutvikling, utstyr, infrastruktur, bygg etc). NPH viser dessuten i denne forbindelse 
til OECD-rapporten om norske høyere utdanning som fremhever spesielt at ”the parity of 
private and public institutions under the 2005 Act ought to lead to more equitable funding for 
some of the smaller private institutions” s. 10, pkt. 37. 
 
Det relativt lave nivået på private høyskolers basiskomponent har sin hovedårsak i en etter 
NPHs mening, urimelig svak utgangsposisjon da finansieringssystemet ble etablert i 2002-
2003. De private høyskolenes samlede ansvar er utvidet i kjølvannet av kvalitetsreformen. De 
har et ansvar for sine studenter som nå i det store og hele er sammenfallende med de statlige 
institusjonenes ansvar 
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2. Fra hvileskjær til forsering  
 
Siste års kutt og svekkelse av basiskomponenten i finansieringssystemet må uansett 
reverseres. På samme måte som ”hvileskjæret” rammet hele sektoren, må en eventuell 
”forsering” også tilgodese private høyskoler og vitenskapelige høyskoler. For øvrig vises til 
ovennevnte pkt.1 
 
NPH ber derfor om at private høyskolers og vitenskapelige høyskolers basiskomponent økes 
med minimum 15 mill kr., korrigert for generell økonomisk vekst, i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett for 2008.  
 
3. Statlige tilskudd til stipendiatstillinger i private høyskoler og vitenskapelige 
høyskoler  
 
NPH registrerer en bredt omforent, politisk målsetting om å øke investeringene i norsk 
forskningsarbeid. NPH mener strategiske forskningsmidler bør investeres i nye 
stipendiatstillinger ved private institusjoner etter samme kriterier som ved statlige 
institusjoner. Det gjelder de private vitenskapelige høyskoler som har doktorgradsprogram, 
men også profesjonsutdanningene ved private høyskoler trenger en styrket forskerutdanning 
(kompetanseutvikling).  
 
NPH registrerer med tilfredshet den bevilgningen som i fjor ga stipendiatstillinger til 
Diakonhjemmet Høgskole. Med bakgrunn i samfunnets satsning på kvalitetsheving i 
utdanning til lærer- og velferdsyrker (profesjonsutdanninger), mener NPH at også Dronning 
Maud Minne høgskole (Trondheim), Norsk lærerakademi – lærerhøgskolen (Bergen), 
Høgskolen Diakonova (Oslo), Lovisenberg diakonale høgskole (Oslo), Betanien diakonale 
høgskole (Bergen) og Haraldsplass diakonale høgskole (Bergen) bør tilstås stipendiat-
stillinger/ strategiske forskningsmidler i 2008-2009.   
 
NPH ber Departementet fordele 30 stipendiatstillinger til private høyskoler via 
finansieringssystemets forskningskomponent.  
 
4. En fornyet vurdering av innplassering av studietilbud i kostnadskategori.  
 
NPH registrerer at Stortingskomiteen har viet utdanningskomponentens kostnadskategorier 
betydelig oppmerksomhet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008. 
Komiteen har bl.a. ”..merket seg at det blir stilt spørsmål omkring innplasseringen i 
kostnadskategori i undervisningskomponenten i finansieringssystemet for høyere utdanning. 
Dette gjelder for eksempel… 4-årig musikkutdanning ved Høyskolen i Staffeldtsgate”.  
 
NPH ber Departementet finne en løsning på denne saken i 2008.  
 
 
5.Statlig tilskudd til NPHs arbeid.  
 
Det vises til flere tidligere avslag på NPHs søknad om tilskudd til løsningen av 
enkeltoppgaver nettverket utfører i sektoren. NPH mener det fortsatt er viktig å sikre at 
private høyskoler kan styrke sin organisering og slik synliggjøres i den utdanningspolitiske 
debatt. I 2008 tar for eksempel NPH sikte på i samarbeid med departementet, å tilrettelegge et 
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første dialogmøte mellom Departementet og private høyskoler (alternativt til 
styringsdialogene Departementet har med statlige institusjoner).  
 
Det søkes om et årlig basis-/ prosjekttilskudd på 0,3 mill kr til NPHs virksomhet.  
 
 
6. Bedring av studentenes levekår med særlig vekt på økt studiefinansiering og 
bygging av flere studentboliger. 
 
Studentenes manglende mulighet til å kunne studere på heltid er et hinder for god utdanning. 
NPH etterslyser særlig to virkemidler i denne sammenheng: økt studiefinansiering og bygging 
av flere studentboliger. 
 
 
Med vennlig hilsen for 
Nettverk for private høyskoler (NPH) 
 
 
 
Vidar L.Haanes       
Leder 
         Arne J.Eriksen 
         Sekretær
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