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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.08.08 
 
Sted:   MF, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Guri Hjelset, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Bjarne Kvam, 

Jørn-Henning Theis og Marianne Skjulhaug. Dessuten møtte Arne J. Eriksen 
(sekretær). 

Forfall: Oda Wang Lunderby. 
 
28/08  Dagsorden  
 
Til saken forelå følgende forslag til dagsorden: 
 
Vedtak: 
Forslaget til dagsorden vedtas. 

29/08  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’S MØTE DEN 16. MAI 2008 
30/08 UTDANNING OG FORSKNING I PRIVATE HØYSKOLER – 

NETTVERKSSAMARBEID 
31/08 DIALOGMØTE MELLOM PRIVATE HØYSKOLER OG 

DEPARTEMENTET I REGJERINGSKVARTALET MANDAG 20. 
OKTOBER 2008 

32/08 ÅRSKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2009 
33/08 INNSPILL TIL DEPARTEMENTETS EVALUERINGEN AV 

FINANSIERINGSSYSTEMET 
34/08  NYTT STYREMEDLEM I NOKUT 
35/08 INNSPILL TIL NY STRATEGI FOR FORSKNINGSRÅDET 
36/08 NPHS FREMTID 
37/08 REFERATSAKER 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
29/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 16. mai 2008 
 
Til saken forelå referat fra AUs møte den 16. mars 2008. Det ble foreslått å endre møtedato i 
januar fra dagen før, til dagen etter kontaktkonferansen, onsdag den 21. januar 2009 på BI. 
 
Vedtak: 
Referatet med endret møtedato for NPH/AU i januar 2009 godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
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30/08 Utdanning og forskning i private høyskoler – nettverkssamarbeid 
 
Det vises til NPH(AU sak 19/08). Til saken forelå saksdokument som presenterte det 
nettverkssamarbeid som er etablert mellom stort sett statlige institusjoner. Det fremkom ulike 
problemstillinger som omfatter institusjonelt samarbeid, gradssamarbeid og 
forskningssamarbeid (nettverk/ allianse/ fusjon). Spørsmål som spesielt opptar private 
høyskoler kan være: 

- finansieringen av nettverkssamarbeid – tilskuddssystemet med gratisprinsippet 
- eierskap i samarbeidet  
- tilgang til forskerskoler 
- nasjonalt eller internasjonalt institusjonelt samarbeid 

 
Vedtak: 

1. NPH/AU vil følge utviklingen av institusjonelle samarbeidsrelasjoner mellom statlige 
og private institusjoner nasjonalt og internasjonalt med sikte på å sikre likeverdige 
rammevilkår. 

2. Nasjonalt og internasjonalt, institusjonelt utdannings- og forskningssamarbeid lanseres 
som et tema i den videre planleggingen av departementets dialogmøte oktober 2008 og 
NPHs årsmøte mars 2009. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
31/08 Dialogmøte mellom private høyskoler og departementet i 
regjeringskvartalet mandag 20. oktober 2008 
 
Til saken forelå departementets invitasjon til dialogmøte og utkast til program. 
 
Vedtak: 
1. Vidar L.Haanes bes holde en generell innledning à 10-15 minutter om ”Overordnede 
utfordringer sett fra institusjonene”, og Jørn-Henning Theis bes holde en innledning a 10-15 
minutter om ”De kortere profesjonsutdanningenes utfordringer i private høyskoler”. 
2. NPH ber om at de av NPH/AUs medlemmer som ikke er rektorer, NPHs sekretær, samt 
representanter for UHR, NOKUT, SIU, HSH og Abelia gis adgang som observatører til 
dialogmøtet.  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
32/08 Årskonferanse og årsmøte 2009 
 
Det vises til NPH/AU sak 23/08  Til saken forelå saksdokument fra sekretæren. Årskonf-
eransen og årsmøtet er avtalt på NITH, Galleri Oslo den 3.-4. mars 2009. Statsråd Tora 
Aasland er invitert foredragsholder. NPH/AU drøftet invitasjonsliste og program, men ønsket 
å avvente ulike aktuelle utdanningspolitiske utfordringer før programmet fastlegges 
(evaluering av finansieringssystemet, forskerrekruttering, stortingsmelding om 
internasjonalisering, nytt europeisk klassifikasjonssystem etc). 
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Vedtak: 
1. Til årsmøtet inviteres  

-  NPHs medlemsinstitusjoner og StL  
- godkjente observatører til NPHs arbeid (UHR, NOKUT, SIU, NFR, HSH, Abelia, 

KFF og Forskerforbundet)  
- ”NPH-foreslåtte” styre-/varamedlemmer i NOKUT, SIU og Norgesuniversitetet  

2. Til årskonferansen inviteres (i tillegg) gjester (departementet, stortingskomiteen, 
potensielle medlemsinstitusjoner i NPH etc) og øvrige ”NPHs medlemmer i sektororganer og 
lignende” 
3. Reise- og oppholdsutgifter for ”NPH-foreslåtte” styre-/varamedlemmer i NOKUT, SIU og 
Norgesuniversitetet dekkes av NPHs budsjett. 
4. Sekretæren bes bearbeide programutkast for årskonferansen 2009 i henhold til NPH/AUs 
drøfting.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
33/08 Innspill til departementets evaluering av finansieringssystemet 
 
Til saken forelå sekretærens saksdokument med redegjørelse for den valgte prosedyre for 
etablering av departementets referansegruppe for evalueringen av finansieringssystemet. 
Evalueringsprosjektet skal ferdigstilles høsten 2009 med forslag til fremtidig 
finansieringssystem for UH-sektoren. UHR har oppnevnt Marius Eriksen, BI og Bjarne 
Kvam, NLA-lh som representanter fra private høyskoler (sistnevnte etter forslag fra 
NPH/AU). NPH/AU drøftet på hvilken måte private høyskoler kan medvirke til evaluerings-
prosjektet.  
 
Vedtak: 
1. NPH/AU tar etableringen av referansegruppe for evalueringen av finansieringssystemet til 
etterretning. 
2. NPH/AU vil etablere kontakt med evalueringsprosjektet enten direkte overfor 
departementet eller via de private representantene i referansegruppen. 
3. Evalueringsprosjektet gjøres til et mulig tema på NPHs årskonferanse 2009. 
   
Vedtaket var enstemmig 
 
 
34/08 Nytt styremedlem i NOKUT 
 
Til saken forelå sekretærens saksdokument med orientering om utløpet av styreperioden for 
Ragnhild Kvålshaugen i NOKUT per 31.12.08. 
 
Vedtak: 
Dersom NPH/AU bes om å levere forslag til kandidat for en neste styreperiode i NOKUT, 
spørres Ragnhild Kvålshaugen om hun ønsker gjenvalg. Dersom hun ikke mottar gjenvalg, 
gjennomføres en valgprosedyre i henhold til NPH/AUs drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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35/08 Innspill til ny strategi for Forskningsrådet 
 
Til saken forelå sekretærens saksdokument med forslag til innspill til ny strategi for 
Forskningsrådet. NFR oppfordres i sitt strategiske arbeid til å skille forskningskvaliteten fra 
forskningskapasiteten, og formulere kvalitetsmålet som et overordnet mål: ”Norsk 
forskningskvalitet må bli bedre skal forskning, samfunn og næringsliv kunne videreutvikles 
og konkurrere i en mer globalisert verden” (den første målformuleringen deles i et overordnet 
punkt og i et første punkt). For å nå en slik målsetting, står Norge som forskningsnasjon 
overfor (minst) fire utfordringer: 

1. Kapasitetsutfordringene – her må private høyskoler tas med i den nasjonale kapasitet 
på linje med statlige utdannings- og forskningsinstitusjoner. 

2. Samfunnsutfordringene 
3. Strukturutfordringene 
4. Læringsutfordringene 

 
Vedtak: 
NPH oversender et innspill til NFRs nye overordnede strategi i henhold til sekretærens 
saksdokument og NPH/AUs drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
36/08 NPHs fremtid 
 
Til saken foreslå sekretærens saksdokument med henblikk på en eventuell drøfting av NPHs 
fremtid på årsmøtet 2009. I løpet av 2008 tenkes syv-åtte NPH-medlemmer å være 
medlemmer av UHR samtidig (MF, Diakonhjemmet Høgskole, NLA, BI, MHS, NITH, 
DMMH og CampusK). Saksdokumentet argumenterer for en strategi som fremmer kontinuitet 
i utviklingen av samarbeidet mellom private høyskoler, og som forhindrer brudd. 
 
Vedtak: 
Sekretæren bes levere utkast til et forkortet notat som kan gjøres til samtalegrunnlag for en 
senere kontakt mellom NPH, UHR og Departementet. Saken tenkes drøftet på årsmøtet 2009. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
37/08 Referatsaker 
Vedtak: 
NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering: 
37.1/08 Rapport fra UHRs representantskapsmøte Harstad den 27.-28. mai 2008  
37.2/08 Utdanningsdirektoratets avgjørelse om John Bauerskolene 
37.3/08 NPH-seminar om analyse og planarbeid Jfr. NPH/AU sak 24/08. Arbeidsgruppen er 
oppnevnt og vil ha sitt først møte på BI den 29. august 2008 
37.4/08 Ny forskrift om studentsamskipnader Jfr. NPH/AU sak 25/08. NPHs innspill vurderes 
fortsatt i departementet. 
37.5/08 Arbeidsgruppes utkast til nytt Kriteriegrunnlag for (NOKUTs) evaluering av 
universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten 
 
aje 
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