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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 19.10.09 
 
Sted:   Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Kari Eia, Lars Dahle, Jørn-Henning Theis og 

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

35/09  Innkalling og dagsorden  
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 

36/09  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’s MØTE DEN 24. AUGUST 2009 
37/09 ÅRSKONFERANSE MED NPHs ÅRSMØTE 2010 
38/09 STATSBUDSJETTET 2010 MED EVALUERING AV 

FINANSIERINGSSYSTEMET  
39/09 NPHs POLITISKE PLATTFORM 2010-2012 
40/09 MEDLEMSKAP I OECDs FORUM FOR HØYERE UTDANNING (IMHE)  
41/09 REFERATSAKER 

Vedtaket var enstemmig. 
 
 

36/09 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 24. august 2009 
 
Utkast til referat forelå utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig  
 

 
37/09 Årskonferanse med NPHs årsmøte 2010 
 
Det vises til NPH/AUs sak 23/09, 32/09 og til NPHs tiltaksplan 2009 (NPH/AU sak 13/09). I 
tilknytning til NPHs årsmøte den 2. mars 2010 avholdes årskonferanse om ”Dannelse” onsdag 
den 3 mars 2010 på Ansgar teologiske høgskole, Kristiansand.   
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Vedtak: 
1. Bernt Hagtvet, UiO og Lars Løvlie, UiO inviteres til å innlede om temaene 

”Dannelsens betydning i høyere utdanning” (generelt) og ”Dannelse i 
profesjonsutdanninger”. 

2. Det finnes respondenter blant nettverkets medlemmer. En av respondentene bør hentes 
fra en høgskole med studieprogram i helsefag (sykepleie) 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 

38/09 Statsbudsjettet 2010 med evaluering av finansieirngssystemet 
 
Til saken forelå sekretærens saksdokument.  
 
Vedtak:  

1. NPH ber om anledning til å møte i KUF-komiteens høring om statsbudsjettet 2010. 
2. Sekretæren bes på grunnlag av NPH/AUs drøfting og i etterkant av 

nettverkskonferansen den 19. oktober 2009, utarbeide et innspill til KUF-komiteens 
høring.  

3. Innspillet bør vektlegge: 
a. Synspunkter relatert til arbeidet i det såkalte ”handlingsromutvalget” 
b. Statlige tilskudd til statlige institusjoner utenom finansieringssystemet 
c. Regjeringens økning av antallet studieplasser (i form av økte basis-

bevilgninger) sett i relasjon til private utdanningsinstitusjoner. En nasjonal 
opptrapping i antallet studieplasser må også omfatte private høyskoler i 
henhold til disses kapasitet og det behov søkertallene til private høyskoler viser 

d. Nye stipendiat- og postdokstillinger til private utdanningsinstitusjoner 
e. Tilskudd til NPHs virksomhet 

4. Med henblikk på statsbudsjettet for 2011 bør NPH/AU allerede i januar/ februar 2010 
oversende et innspill til de politiske myndigheter. Innspillet bør tiltres av en uttalelse 
fra NPHs årsmøte den 2. mars 2010. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
39/09 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 på årsmøtet i 
mars 2010 å etablere en ”strategisk utdannings- og forskningspolitisk plattform for NPH 2010 
- 2012”.  Det vises dessuten til NPH sak 34/09. Til saken forelå et bearbeidet utkast til 
plattform.   
 
Vedtak: 
Sekretæren bes arbeid videre med dokumentet i henhold til NPH/AUs drøfting 
 
Vedtaket var enstemmig. 
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40/09 Medlemskap i OECDs forum for høyere utdanning (IMHE) 
 
Til saken forelå saksdokument fra sekretæren som redegjør for muligheter som ligger i et 
NPH-medlemskap i OECDs forum for høyere utdanning (IMHE). 
 
Vedtak:  
Sak om medlemskap for NPH i OECD’s Program for ledelse i høyere utdanningsinstitusjoner 
(IMHE) føres foreløpig opp som sak på NPHs årsmøte den 2. mars 2010.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
Neste møte i NPH/AU blir på MF torsdag den 10. desember 2009 kl.10.30-13.00 
 
 
 
27.10.09 
 
 
 
Arne J. 
Sekretær 
 


