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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.08.09 
 
Sted:   BI, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Lars Dahle, Marianne Skjulhaug, Jørn-Henning 

Theis og Elin Alvestrand (vara). Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Bjarne Kvam 
 
 

29/09  Innkalling og dagsorden  
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
30/09 Godkjenning av referat fra AUs møte den 3. juni 2009 
31/09 Januarseminar 2010 - om kvalifikasjonsrammeverk 
32/09 Årsmøte og –konferanse Kristiansand 2.-3. mars 2010 
33/09 Referatsaker 
34/09 NPHs utdannings- og forskningspolitiske plattform 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 

30/09 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 3. juni 2009 
 
Utkast til referat forelå utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig  
 

 
31/09  Januarseminar 2010 – om kvalifikasjonsrammeverk 
 
UHRs utdanningsutvalg har vedtatt å arrangere et seminar om kvalifikasjonsrammeverket og 
det videre arbeid som knytter seg til dette. UHR er kjent med NPHs planer, og har invitert til 
samarbeid slik at det ikke blir dobbelt opp av arrangementer.  
 
Et første møte om samarbeid ble avholdt i UHR og det foreligger følgende konsept: 
- Seminaret arrangeres av UHR/ NPH i samarbeid 25.-26. januar 2010. 
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- Omforent forståelse av seminarets målgruppe avklares i UHR og NPH i løpet av august. 
- Høgskolen i Bergen og Haraldsplass diakonale høyskole bes være lokale arrangører. 
- Seminaret avholdes på Hotell Terminus for ca.150 deltakere.  
- UHR og NPH etablerer en felles arbeidsgruppe som bes planlegge og gjennomføre 
seminaret. Det oppnevnes 2 deltakere fra NPH og 2-4 deltakere fra UHR. KD bes bistå 
arbeidsgruppen i arbeidet. 
- Sjur Bergan, Strasbourg har sagt ja til å holde et hovedforedrag.  
 
Vedtak: 

1. NPH foreslår at faglige og studieadministrative ledere, 1-2 fra hver privat høyskole, 
blir målgrupper for seminaret. Målgruppen bør fremgå klart av invitasjonen.   

2. Ingrid O.Torsteinson, Haraldsplass diakonale høgskole, bes om å tiltre arbedsgruppen. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
32/09 Årsmøte og –konferanse Kristiansand 2.-3. mars 2010 
 
Det vises til NPH/AUs sak 23/09 og til NPHs tiltaksplan 2009 (NPH/AU sak 13/09) 
Følgende foreligger: 

- Ansgar teologiske høgskole, Kristiansand v/rektor Harald Nygaard har sagt seg villig 
til å legge arrangementet til deres høgskole.  

- Adm.leder Torkel Bruhn har startet planlegging av logistikk 
- Innkvartering er bestilt på hotell Norge i Kristiansand.  
- NPH har invitert rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal til årsmøtemiddag 

på Hotell Norge og til å ta imot NPHs årsmøte til omvisning og orientering på UiA, 
eventuelt supplert med et faglig samvær som drøfter et ”dannelsestema”, jfr. 
innstillingen fra det såkalte ”Dannelsesutvalget” levert den 11. august 2009.  

- Invitasjonen er positivt mottatt. 
 
Vedtak: 
1. NPH/AU ber leder, nestleder og sekretær planlegge og gjennomføre NPHs årsmøte og 
årskonferanse tirsdag den 2. mars kl.15-17 med besøk på UiA og onsdag den 3. mars 2010 
kl.09-14. 
2. NPH/AU gjør ”Dannelsesutfordringer i norsk høyere utdanning” til tema for 
årskonferansen. Professorene Bernt Hagtvedt og Inga Bostad, UiO inviteres til å holde 
foredrag. Sekretæren bes oppsøke aktuelle bidragsytere på Universitetet i Bergen 
3. Konferansen tenkes utviklet i kontakt med Universitetet i Agder. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
33/09 Referatsaker 
 
Vedtak: 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 

33.1 Nominasjon av varamedlem til SIUs styre. NPH har nominert Reidun Larsen, 
Lovisenberg diakonale høgskole og Henning Kristoffersen, BI 

33.2 Planleggingen av NPHs Nettverkskonferanse 19. oktober 2009 
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33.3 Asplan Viaks evaluering av Norgesuniversitetet 
33.4 Møte med NOKUTs styre om NOKUTs strategiarbeid 2010-2012 
33.5 KDs brev til NOKUT datert 9. juli 2009 om etablering av bachelorgrader ved 

private høyskoler.  
33.6 KDs arbeid med pandemiutfordringer sommeren 2009 
33.7 Sekretærens deltakelse i KDs delegasjon til verdenskonferansen for høyere 

utdanning (WCHE), UNESCO juli 2009 
33.8 KDs kontaktkonferanse 2010 tirsdag 19. januar 2010 og NPH/AUs januarmøte 

onsdag 20. januar 2010. 
33.9 Invitasjon til KDs styreseminar for statlige høyere utdanningsinstitusjoner 6. 

november 2009. Leder og sekretær påmeldt. 
33.10 UHR-rapporten om etablering av sentra for fremragende utdanning.  
33.11 Sekretærens foredrag for NSU-tilsatte 26. juni 2009 
33.12 Oppnevning av Tonje Hvidsten, Diakonova som varamedlem i SOs 

klagenemnd. 
 
 

34/09  NPHs utdannings- og forskningspolitiske plattform 
 
Det vises til NPH/AU sak 13/09 der det ble vedtatt et punkt på arbeidsprogrammet for 2009 å 
drøfte internt i NPH og med aktuelle motparter og samarbeidsparter NPHs videre rolle i 
samfunnet generelt og i utdannings- og forskningssystemet spesielt. Planen er å etablere en 
”strategisk utdannings- og forskningspolitisk plattform for NPH 2010-2012” på årsmøtet i 
mars 2010.  
 
NPHs strategiske utdannings- og forskningspolitiske plattform er begrunnet dels i et generelt 
NPH-behov for et mer langsiktig styringsdokument, dels i et spesielt behov for å gi NPH 
navigasjonsevne i den aktuelle utdannings- og forskningpolitiske situasjonen. 

 
Plattformen for NPHs videre arbeid omfatter resultatet i høstens Stortingsvalg og til resultatet 
av KDs evaluering av finansieringssystemet. Mye vil være avklart innen dokumentet vedtas i 
mars 2010.  
 
Vedtak: 
Sekretæren bes arbeid videre med dokumentet i henhold til NPH/AUs drøfting 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
25.08.09 
 
 
 
Arne J. 
Sekretær 


