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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.06.16 
 
Sted:   Høyskolen Kristiania, Oslo 
Tilstede:  Ingunn Moser, Hans Jørgen Leksen, Solfrid Lind, Tine Berents Wideroe, Tine 

Borg og Ann Kristin Norum. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær)  
Forfall: Dag Morten Dalen og Hallgeir Lien  
 
 
30/16 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
31/16 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE DEN 27. APRIL 2016 
32/16 HØRING – FORSLAG TIL NYE REGULERINGER OG EGENBETALING 
33/16 GJENNOMGANG AV STATLIGE TILSKUDD TIL PRIVATE HØYSKOLER – 
 ARBEIDSGRUPPES MANDAT OG SAMMENSETNING  
34/16 NETTVERKSKONFERANSE HØSTEN 2016 
35/16 DIALOGMØTET MELLOM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OG PRIVATE 
 HØYSKOLER  
36/16 REFERATSAKER 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
31/16 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 27. april 2016 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 
32/16 Høring –forslag til nye reguleringer og egenbetaling 
 
Til saken forelå  

- Kunnskapsdepartementets høringsnotat datert den 12. mai 2016 
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- Sekretærens saksdokument med innspillsmomenter. 
- NPHs høringsuttalelse til Andreassengruppens rapport datert den 3. juni 2015 

 
Vedtak: 
NPH/AU ber Dag Morten Dalen og Solfrid Lind om til neste møte, sammen med sekretæren, 
om utarbeide utkast til høringsuttalelse på grunnlag av NPH/AUs drøfting. NPH/AUs 
medlemmer tenkes godkjenne utkastet elektronisk før utsending til orientering blant NPHs 
medlemsinstitusjoner. 
 
Vedtaket var enstemmig.   
 
 
33/16 Gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler – arbeidsgruppes 
mandat og sammensetning  
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument  
- Høringsnotat med forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling, datert den 

12. mai 2016.  
 
Vedtak:  

1. NPH/AU vil foreslå overfor Departementet at det nedsettes en partssammensatt 
arbeidsgruppe med mandat til innen 31.12.16 «å foreta en gjennomgang av 
tilskuddsordningen til private høyskoler med henblikk på de spesielle rammevilkår 
som gjelder for denne tilskuddsordningen (statsbudsjettets kap.260 post 70) 

2. Arbeidsgruppen bes spesielt om å evaluere og eventuelt foreslå justeringer tilknyttet 
a) det generelt lavere nivået på den totale rammebevilgningen til private 
høyskoler (likhet-likeverdighet) 
b) dagens praksis vedrørende innlemming av nye akkrediterte privathøyskole-
tilbud i finansieringsordningen (jfr. KUF-komiteens enstemmige merknad høsten 
2015) 
c) prosentkuttet i enkelte private høyskolers statlige tilskudd som «historisk» har 
blitt etablert som «motytelse» for bl.a. substansiell studentbetaling som alternativt 
inntektsgrunnlag 
d) en mulig negativ sammenheng mellom veksten i de resultatbaserte 
komponentene i finansieringssystemet og en tilsvarende reduksjon av 
basisbevilgningen (jfr. Econ Pöyris evalueringsrapport 2008, s.71)  
e) de manglende tilskudd til bygg, anlegg, infrastruktur selv om institusjonene 
eier egne bygg mv. 
f) de økte kostnader forbundet med en ønsket institusjonsakkreditering av private 
høyskoler (kvalitetssikring) jfr. fraværet av tilsvarende ønskelighet for statlige 
høyskoler som alle ble institusjonsakkreditert «kollektivt» etter vedtak i Stortinget.   

3. Arbeidsgruppen bes om å utrede hvordan det kan etableres en kategoriinndeling blant 
de private høyskolene og eventuelt forslå hvordan en mer målrettet differensiering i 
finansieringen kan gjennomføres. 

4. Arbeidsgruppen bes om å beskrive hva slags rolle og hvilke oppgaver de private 
høyskolene bør ha i et fremtidig norsk høyere utdanningssystem med statlige 
universiteter som eneste øvrige institusjonskategori. 
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5. NPH/AU foreslår at rektor Ingunn Moser, VID vitenskapelig høyskole og 
økonomidirektør Marius Eriksen, Handelshøyskolen BI oppnevnes som medlemmer 
av arbeidsgruppen. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
34/16 Nettverkskonferanse høsten 2016 
 
Til saken forelå 

- Sekretærens saksdokument  
 
Vedtak: 
Sekretæren bes i henhold til NPH/AUs drøfting, om å utarbeide program og invitasjoner til 
NPHs nettverkskonferanse på VID vitenskapelig høgskole, Oslo mandag den 17. oktober 
2016. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
35/16 Dialogmøtet mellom kunnskapsdepartementet og private høyskoler  
 
Til saken forelå 

- KDs invitasjon til årets dialogmøte den 8. juni 2016 
- Sekretærens saksdokument  

 
Vedtak: 
NPH/AU ønsker med årets dialogmøte primært å få bidratt til igangsetting av arbeidet med en 
gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler. NPH/AU mener målet med 
gjennomgangen må være at Departementets konklusjoner etter gjennomgangen skal 
fremkomme i forslaget til statsbudsjett for 2018 – og at gjennomgangen organiseres i henhold 
til denne målsettingen.  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
36/16 Referatsaker 
 
Vedtak: 
NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering: 
36.1/16 Ap og LOs seminar om fagskolene, Stortinget den 12. mai 2016 
36.2/16 KDs innspillkonferanse om fagskolemeldingen den 18. mai 2016. 
36.3/16 UHRs representantskapsmøte den 19. mai 2016 
36.4/16 Kunnskapsdepartementets Panoramakonferanse den 7. juni 2016 
36.5/16 NPHs innspill til stortingsmelding om utdanningskvalitet datert den 2. juni 
  2016 (se vedlegg nedenfor) 
36.6/16 NPHs innspill til fagskolemeldingen den 1. juni 2016 
 
aje 
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