
 

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.05.08 
 
Sted:   BI, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen og Guri Hjelset (ikke 

tilstede under sak 16/08). Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). 
Forfall: Bjarne Kvam, Jørn-Henning Theis, Marianne Skjulhaug og Oda Wang. De tre 

førstnevnte var streikerammet på Flesland. 
 
16/08  Dagsorden og konstituering av NPHs arbeidsutvalg 
 
Til saken foreslå følgende forslag til dagsorden: 

17/08  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 26. MARS 2008 
18/08 INNSPILL TIL STORTINGETS ARBEID MED REVIDERT 

NASJONALBUDSJETT 2008 
19/08  FORSKNING I PRIVATE HØYSKOLER  
20/08 INNSPILL TIL DEPARTEMENTETS ARBEID MED 

STORTINGSMELDING OM INTERNASJONALISERING AV NORSK 
HØYERE UTDANNING 

21/08 NASJONAL OPPFØLGING AV EQF - INVITASJON TIL MØTE I 
REFERANSEGRUPPE 

22/08 DIALOGMØTE MELLOM PRIVATE HØYSKOLER OG 
DEPARTEMENTET 2008 

23/08 ÅRSKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2009 
24/08 SEMINAR OM ANALYSE OG PLANARBEID 
25/08 HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER 
26/08 REFERATSAKER 
27/08 MØTEDATOER 2008 

 
Vedtak: 
1. Forslaget til dagsorden vedtas. 
2. Guri Hjeltnes velges til nestleder i NPH/AU for 2008. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008 
 
Til saken forelå referat fra AUs møte den 26. mars 2008. 
 

 1



Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
18/08 Innspill til Stortingets arbeid med revidert nasjonalbudsjett 2008 
 
Til saken forelå saksdokument med referanse til NPH/AU sak 13/08 med vedlegg til 
protokollen (innspill til budsjettarbeidet 2008-2009). Til møtet forelå dessuten Regjeringens 
forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2008.   
 
Vedtak 

1. Leder og sekretær følger opp saken overfor Stortinget/ stortingskomiteene. 
2. Departementet forespørres om på hvilken måte NPH tenkes involvert i evalueringen 

av finansieringssystemet i 2009. 
3. Departementet bes levere en nærmere begrunnelse for avslag på tilskudd til NPHs 

virksomhet. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
19/08  Forskning i private høyskoler 
 
Til saken forelå saksdokument med henvisning til NPHs arbeidsplan for 2008. Her heter det 
bl.a. at NPH vil arbeide for: Økte statlige midler til forskning i private høgskoler (pkt.1.3) 
NPH vil (også i tilknytning til ulike budsjettinnspill): 
- gjennomføre møte(r) med NFRs ledelse og ledelsen i KDs forskningsavdeling, bl.a. om 
NFRs strategi for forskning i statlige høykoler 
 
Til saken møtte derfor seniorrådgiver Nina Nordvik, NFR som er oppnevnt til private 
høyskolers kontaktperson i NFR-systemet. Nordvik er koordinator for høyskoleprosjektene og 
medlem av høyskolegruppen i NFR. Hun presenterte NFRs vedtatte policy for forskning i 
statlige høyskoler med: 
1. Styrking av profesjonsforskning 
2. Utvikling av høgskolen som regional aktør 
3. Kompetanseheving 
Det er en målsetting for NFR å endre innretningen av virkemidler mot institusjonsnøytrale 
virkemidler. Private høyskoler vil få en likeverdig mulighet til å søke på 
profesjonsforskningsprogram. De strategiske høyskoleprosjektene er imidlertid (fortsatt) kun 
åpne for de statlige høyskolene. NFR vil bruke disiplinorienterte paneler (istedenfor 
fageksperter) – og til slutt en bredt sammensatt fagkomite. Det legges stadig sterkere vekt på 
nettverksprosjekter, tverrfaglige prosjekter. Dette blir krav i utlysningene. I sammenheng med 
Stjernøutvalgets innstilling er NFR allerede i gang med tiltak som forbedrer organiseringen av 
forskerutdanningen (nettverksforskerskoler etc). Nasjonale forskerskoler skal være basert på 
samarbeid mellom institusjoner 
 
Vedtak: 
Med utgangspunkt i NPH/AU sak 19/08 videreføres en sak på neste møte om samarbeid 
mellom statlige og private institusjoner om felles grader, forskning og forskerutdanning.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
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20/08 Innspill til Departementets arbeid med stortingsmelding om 
internasjonalisering av norsk høyere utdanning 
 
KD vil oversende sin melding om internasjonalisering av norsk utdanning til Stortinget høsten 
2008 (gjelder videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning). 
Kvalitetsreformen har gjort internasjonalisering til et satsningsområde for regjeringen. 
Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen sagt at den vil ”styrke internasjonale 
samarbeidsordninger, og at alle studenter som tar høyere eller lavere grad i Norge får tilbud 
om å ta deler av undervisningen i utlandet”. 
 
Departementet signaliserer at Stortingsmeldingen vil foreta en helhetlig vurdering av dagens 
rammer, ordninger og ressursbruk i internasjonaliseringen. Den vil vurdere både 
vektleggingen av de ulike elementene, samsvar mellom nasjonale mål og virkemidler og 
effektiviteten i det arbeidet som gjøres. 
 
Vedtak: 
Sekretæren utarbeider et innspill til departementets arbeid med en stortingsmelding om 
internasjonalisering i henhold til NPH/AUs drøfting.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
21/08  Nasjonal oppfølging av EQF – invitasjon til møte i referansegruppe 
 
KD har invitert NPH til å delta i referansegruppe for nasjonal oppfølging av de europeiske 
kvalifikasjonsrammeverkene (EQF): 

1. det europeiske kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (vedtatt av parlamentet og 
rådet den 23. april 2008)  

2. det europeiske kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (vedtatt på 
Bolognaministrenes konferanse i Bergen, mai 2005). Departementet har i forbindelse 
med dette utarbeidet forslag til Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere 
utdanning (NQF), datert april 2007. NPH har levert en generell høringsuttalelse om 
dette i brev datert den 1. november 2007.  

Det er avholdt en konferanse om EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring den 12. 
februar 2008. Det ble holdt orienteringsmøte i KD om saken tirsdag den 13. mai 2008 der 
sekretæren deltok. I påmeldingen til møtet hadde sekretæren reservert seg mot ”medlemskap i 
referansegruppen” og var blitt innvilget observatørstatus på møtet. 
 
Nå er utfordringen for KD å utrede på hvilken måte man nasjonalt, mest mulig enhetlig og 
formålstjenlig kan utvikle ulike nasjonale kvalifikasjonsrammeverk. KD vil invitere til arbeid 
i en referansegruppe som skal prøve sammenholde utkastet til Nasjonalt rammeverk for 
kvalifikasjoner i høyere utdanning (NQF) med tilsvarende utkast på andre utdanningsområder. 
 
En arbeidsgruppe under utdanningsdirektoratat utvikler denne sommeren et 
Kvalifikasjonsrammeverk i fag- og yrkesopplæringen (NQF) og en arbeidsgruppe under 
høgskoleavdelingen utreder tilsvarende Kvalifikasjonsrammeverk i fagskolene (NQF).  
Utviklingen av deskriptorer skal være en åpen prosess. Arbeidsgruppen for fag- og 
yrkesopplæringen skal levere sin midtveisrapport innen den 1. desember 2008. Det kan bli en 
målsetting av alle norske utdanningsløp skal kunne relatere seg til EQF innen 2012. Både BI 

 3



og Campus Kristiania arbeider med interne ekvivalering av læringsutbytte i fagskole(r) og i 
høyere utdanning. 
 
Vedtak: 
Det tas kontakt med UHRs generalsekretær med sikte på å koordinere UHR og NPHs innsats i 
KDs referansegruppe for nasjonal oppfølging av de europeiske kvalifikasjonsrammeverkene 
(EQF).  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
22/08  Dialogmøte mellom private høyskoler og Departementet 2008 
 
I brev datert den 17. april 2008 skriver Departementet at det tas sikte på ”å ha seminar/ 
dialogmøte med private høyskoler ”også i 2008. Dialogmøtets innhold vil ta utgangspunkt i to 
dokumenter: 

1. Sektoranalysen for 2007 basert på private høyskolers rapporter til KD den 1. mars 
2008. KDs ”analyseteam” som nylig har levert tilstandsrapport om statlige 
institusjoner, vil starte arbeidet med sektoranalysen i juni. Det er viktig for NPH å få 
frem et godt overordnet perspektiv på sektoranalysen. 

2. St.prp.nr.1 (statsbudsjettet for 2009) 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU ønsker følgende temaområder særskilt behandlet på høstens dialogmøte 
mellom Kunnskapsdepartementets høgskoleavdeling og private høyskoler: 

a. Statsbudsjettet for 2009 og evalueringen av finansieringssystemet 
b. KDs sektoranalyse for private høyskoler, jfr. rapportene per 1. mars 2008 

2. NPH/AU foreslår at dialogmøtet benytter arbeidsmetoder som fremmer dialoger 
mellom KD og private høyskoler (samlet, gruppevis eller individuelt ved spesielle 
behov). 

3. NPH/AU foreslår at det inviteres inntil to deltakere fra hver private høyskole 
4. NPH/AU inviteres til dialogmøtet. 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
23/08 Årskonferanse og årsmøte 2009 
 
Til saken forelå saksdokument fra sekretæren. 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU ber sekretæren forberede og innkalle til årsmøtekonferanse i Oslo den 3.- 4. 
mars 2009. 

2. NITH bes stå som lokal arrangør for konferanse og årsmøte 
3. Programmet utvikles i henhold til NPH/AUs drøfting og fremlegges for endelig vedtak 

på neste møte. 
 

Vedtaket var enstemmig 
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24/08  Seminar om analyse og planarbeid i private høyskoler 
 
NPHs arbeidsplan for 2008 omtaler et Seminar om analyse- og planarbeid i private høyskoler 
(Ap pkt.4.1.1). Dette skriver seg fra evalueringen i etterkant av årets rapporteringsseminar og 
den kjensgjerning at årets sektoranalyse vil bli presentert allerede på dialogmøtet mellom KD 
og private høyskoler i oktober. Mye tilsier at private høyskolers rapportering til KD per 1. 
mars (og 1. august) begynner å bli godt innarbeidet. Fremover synes det å være behov for å 
utvikle private høyskolers analyse- og planarbeid. Dette omfatter den institusjonelle 
virksomhet som i tid ligger før og etter (rundt) rapporteringsarbeidet.  
 
Vedtak 

1. NPH nedsetter en arbeidsgruppe som innen utgangen av januar 2009, bes planlegge og 
gjennomføre et seminar om analyse og planarbeid i private høyskoler. 

2.  Målgruppe for seminaret er ledere og medarbeidere i private høyskoler som driver 
analyse og planarbeid. Arbeidsgruppen kan invitere observatører til seminaret. 

4. Arbeidsgruppen består av Marius Eriksen, BI (leder), Guri Ingebrigtsen, Diakonova, 
Aleksander Nicolic, CK og NPHs sekretær. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
25/08  Høring – utkast til forskrift om studentsamskipnader 
 
KD har sendt utkast til forskrift om studentsamskipnader på høring i tråd med ny lov som trer 
i kraft den 1. august 2008.  En går ut fra at alle private høyskoler har fått utkastet til høring. 
Forskriftsutkastet synes å være helt i tråd med vedtatt lov og denne lovs forarbeider. Men på 
ett punkt kan begrepsbruken i utkastet diskuteres. Det gjelder følgende begrep i § 11: 
”Fri stasjon er en form for offentlig støtte til studentvelferd, og bruken av det må innrettes 
slik at det bare kommer studentene til gode”. 
 
Vedtak: 
NPH leverer et innspill til departementet som reiser spørsmål ved bruken av begrepet 
”offentlig støtte” i forskriftsutkastets § 11. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
26/08  Referatsaker 
 
Vedtak: 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
26.1 Abelias høringsuttalelse om Stjernøutvalget 
26.2 HSHs høringsuttalelse om Stjernøutvalget 
26.3 Rapport fra Høyres seminar om Høyere utdanning ved et veiskille, Struktur og 
finansiering. Stortinget den 24. april 2008. 
26.4 Kunnskapsalliansen i Oslo 
26.5 Tildeling av bachelorgrad i ernæringsfysiologi (180 studiepoeng) til Encefalon.  
26.6 NOKUT-konferansen på Hamar 29.-30. april 2008 
26.7 Kopi av brev fra Diakonhjemmet til Stiftelsen Diakonissehjemmet Lovisenberg 
26.8 KDs tilstandsrapport datert den 7. mai 2008 (KDs grunnlag for etatsstyringsmøter med 
statlige universiteter og høyskoler våren 2008) 
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26.9 Høringsmøte om evalueringen av NOKUT den  
 
27/08 Møtedatoer 2008 
 
Vedtak:  
NPH/AU vedtar følgende møteprogram for sitt arbeid frem til årsmøtet 2009: 
 
Dato Sted Møte Aktuelle saker 
Torsdag 
28.08.08 
kl. 10-14 

MF, Oslo NPH/AU-møte - Opplegg for dialogmøtet 
- Årskonferanse 2009 
- Seminar om analyse og planarb 2009 
- Innspill til St.meld. om evalueringen 
av NOKUT 
- Forslag på nytt styremedlem NOKUT 

Uke 41 okt.08 ? Oslo Dialogmøte med KD - jfr. NPH/AU sak 22/08 
Fredag 
17.10.08 
kl.10-14 

BAS, 
Bergen 

NPH/AU-møte - Innspill til statsbudsjettet 2009 
- Evaluering av dialogmøtet 2008 
- Årskonferanse 2009 
- Seminar om analyse og planarb 2009 
- Relasjonen NPH-UHR 2010- 

Torsdag  
11.12.08 
kl.10-14 

CK, Oslo NPH/AU-møte - Årskonferanse 2009 
- Seminar om analyse og planarb 2009 
- Innspill til statsbudsjettet 2010 
- Relasjonen NPH-UHR 2010- 

Uke 4  jan 09 
kl.10-14 

MF, Oslo NPH/AU-møte - Innspill til statsbudsjettet 2010 
- Innkalling til årsmøte 2009 
- Årskonferanse 2009 

Uke 4  jan 09 
(dagen etter) 
kl.10-22 

Grand 
hotell (?), 
Oslo 

KDs 
kontaktkonferanse 09 

 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
 
 
 
aje 
30.05.08 
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