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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 03.06.09 
Sted:   MF, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug, Iselin 

Kvalvik Steigen, Jørn-Henning Theis og Elin Alvestrand.(vara)  Dessuten 
møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  

Forfall: Guri Hjeltnes. 
 
 
19/09  Innkalling og dagsorden  
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
20/09 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 2. APRIL 2009 
21/09 Nettverkskonferanse 19. oktober 2009 
22/09 Januarseminar 2010 
23/09 Årsmøte og – konferanse 2.-3. mars 2010 
24/09 Evaluering av Norgesuniversitetet 
25/09 NPHs utdannings- og forskningspolitiske plattform 
26/09 NOKUTs strategi 2009-2012 
27/09 Dialogmøte med Departementet 3. juni 2009 
28/09 Referatsaker 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
20/09 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 2. april 2009 
 
Utkast til referat forelå utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig  
 
 
21/09 Nettverkskonferanse 19. oktober 2009 
 
Det vises til NPH/AU sak 15/09. Lovisenberg diakonale høgskole har påtatt seg 
arrangementet. Arbeidsgruppen (Kari Gran Bøe, Lars Dahle og NPHs sekretør) har hatt et 
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møte.  Konferansen forslås lagt til nyetablert konferansesenter i Diakonissehusets gjestehus 
mandag 19. oktober 2009 kl. 10-17. Det forelå dernest utkast til program. 
 
Vedtak: 
NPH/AU ber arbeidsgruppen gjennomføre NPHs nettverkskonferanse den 19. oktober 2009 i 
henhold til arbeidsgruppens forslag.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
22/09 Januarseminar 2010 
 
Det vises til NPH/ AUs drøfting av sin tiltaksplan for 2009 (jfr. NPH /AU sak 13/09) og 
forslaget om å arrangere et arbeidsseminar om kvalifikasjonsrammeverk / læringsutbytte i 
studieplaner. Studiedirektørene ved norske universiteter vil ha et tilsvarende seminar i juni 
2009. NPH tenker derfor å samarbeide tett med UHR om sitt arrangement. 
 
Vedtak: 
1. NPH vil invitere til et seminar i januar 2010 om private høyskolers implementering av 

nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. 
2. NPH ber Haraldsplass diakonale høgskole om å huse seminaret. 
3. Øystein Lund, MF og Ingrid Thorsteinson, Haraldsplass diakonale høgskole og Guri 

Bakken, UHR bes bidra i planlegging og gjennomføring av seminaret.  
4. Sekretæren bes utrede videre  

a. om seminaret bør omfatte en eller to dager,  
b. om seminaret kan arrangeres i samarbeid med andre (UHR /UH-nettVest og  
lignende)  
c. hvordan deltakerne best kan få ”lesehjelp” i forkant av seminaret. 

   
Vedtaket var enstemmig 
 
 
23/09 Årsmøte og –konferanse 2.-3. mars 2010 
 
Det vises til NPH/AUs tiltaksplan 2009 (NPH/AU sak 13/09). Årsmøtet og –konferanse 2010 
planlegges på Ansgar teologiske høgskole, Kristiansand. NPH /AU innledet sitt arbeid med å 
utforme konferanseprogrammet.   
 
på hvilken måte KDs tilstandsrapport for 2009 kan utnyttes, 
spørsmålet om hvordan våre utdanninger vil bli påvirket av klodens beskaffenhet 
(forurensing, oppvarming, finanskrise), 
på hvilken måte ”dannelsesbegrepet” kan tenkes som et omforent ”privathøyskolebegrep”, 
på hvilken måte ”verdiskaping” /”innovasjon” kan formuleres i private høyskoler 
(formidlingsoppdraget)  
 
Vedtak: 
Sekretæren bes til neste møte foreslå sammensetning av arbeidsgruppe som i samarbeid med 
Ansgar teologiske høgskole, kan forberede og gjennomføre program for NPHs årsmøte og –
konferanse 2010.  
Vedtaket var enstemmig   
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24/09 Evaluering av Norgesuniversitetet 
 
Asplan Viak har levert evalueringsrapport om Norgesuniversitetet (NUV). BIs direktør for 
”fjernundervisningen”, Kristin Dahl sitter i NUVs styre og har vært blant de som er intervjuet 
i forbindelse med evalueringen. Rapporten offentliggjøres i løpet av juni. 
 
Vedtak: 
Når Asplan Viaks rapport om Norgesuniversitetet foreligger bes sekretæren tilskrive NPHs 
medlemsinstitusjoner med informasjon om rapporten (sammendrag). NPHs medlems-
institusjoner spørres om de ser behov for en medarbeidersamling i regi av NPH høsten 2009. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
25/09 NPHs utdannings- og forskningspolitiske plattform 
 
Det vises til NPH/AU sak 13/09 der det ble vedtatt et punkt på arbeidsprogrammet for 2009 å 
klargjøre (internt i NPH og med aktuelle motparter og samarbeidsparter)  NPHs videre rolle i 
samfunnet generelt og i utdannings- og forskningssystemet spesielt. Planen er med sikte på 
årsmøtet 2010 å få etablert en ”strategisk utdannings- og forskningspolitisk plattform for NPH 
2010-2012” (jfr. sak 23/09).  
 
Under NPH/AUs drøfting ble følgende synspunkter notert: 
NPHs medlemsinstitusjoner preges av betydelige ulikheter, men betydelige ulikheter i basis 
og formål må ikke resultere i at vi sitter tilbake med ”ingenting”. 
NPHs medlemsinstitusjoner har felles utdannings- og forskningspolitiske utfordringer som 
kan fordre felles politisk plattform, men hva er de politiske utfordringene? Hva vil være 
hovedutfordringer i neste stortingsperiode? 
NPHs medlemsinstitusjoner er så lette (omstillbare) at det bør være mulig å få noe til. Men 
hva vil NPHs rolle være i dette? 
Det skal være rom for mindre, høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, men presser 
rammevilkårene små institusjoner ut? 
”Duftende letthet” (Tom Calvino) og ”diversitet” er ”karakter” vi kan holde fast ved. Det 
ligger en bærekraft i mangfold. I møte med NOKUT er prosentkravene katastrofale for små 
institusjoner. Studentene vil med NOKUTs kriterier egentlig bare bli eksponert for færre 
lærere. 
NPH må utvikle en argumentasjon for hvorfor private høyskoler er til. Private høyskoler har 
en dannelsesoppgave i smafunnet. Tenk om BI kunne bli et flaggskip i den etiske debatten.  
 
Vedtak: 
Sekretæren bes utvikle et grunnlagsnotat til neste møte 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
 
26/09 NOKUTs strategi 2010-12 
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NPHs leder, nestleder og sekretær vil møte NOKUTs styre til drøfting om NOKUTs videre 
strategi den 18. juni 2009. Utkastet var blitt ettersendt. 
 
Vedtak: 
NPHs delegasjon tar med seg NPH /AUs synspunkter til drøftingsmøte med NOKUTs styre. 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
27/09 Dialogmøte med Departementet 3. juni 2009 
 
Det vises til invitasjonen til årets dialogmøte mellom KD og de private høyskolene. 
Departementet har bedt NPH foreslå representanter som kan levere kommentarer til 
innledningene fra KDs avdelingsdirektører.  
Programmet er gitt følgende innhold: 
1. Innledning v/møteleder ekspedisjonssjef Toril Johansson 
2. Utfordringene sett fra NPH v/ Vidar L.Haanes, NPH-leder 
3. Utdanning og kvalitetssikring v/ avd.dir. Gro Beate Vige 

Etterfølges av kommentar fra rektor Marianne Skjulhaug, BAS, dernest 
plenumsdiskusjon  

4. Forskning og innovasjon v/ avd.dir. Bente Lind 
Etterfølges av kommentar fra forskningskoordinator Tore Abrahamsen, BI, dernest 
plenumsdiskusjon 

5. Økonomi og styring v/ avd.dir. Erik Blom-Dahl og avd.dir. Arne Lunde  
Etterfølges av kommentar fra direktør Ole Eriksen, MHS, dernest plenumsdiskusjon 

6. Oppsummering v /møteleder 
 
NPHs leder og sekretær har hatt et forberedende møte med Tore Abrahamsen den 28. mai 
2009.  
NPH /AU drøftet strategiske mål for årets dialogmøte, temaer som bør tas opp og spørsmål 
som bør stilles. 
Saken ble drøftet uten noe vedtak. 
 
 
28/09 Referatsaker 
 
Vedtak: Følgende referatsaker ble tatt til orientering 
28.1 Endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning 
28.2 Kommentarer til 2009 National Report om the Implementation of the Education and 
Training 2010 Work Programme 
28.3 EUAs Prahadeklarasjon om neste tiårs suksessfaktorer for europeiske universiteter 
28.4 NLA-fusjonen 15. april 2009 
28.5 Høring vedrørende forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det 
nasjonale jernbanenettet – implementering av direktiv 2007/59/EF 
28.6 UHRs representantsskapsmøte 26.- 27. mai 2009 
28.7 ”Forskningsalliansens” seminar med partilederdebatt den 20. august 2009 
Oslo, 8. juni 2009 
Arne J. 
Sekretær 


