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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 
 
Sted:   Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og  

Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Lars Dahle og Marianne Skjulhaug, 
 
I tilknytning til lunsjen hadde NPH/AU samtale med SIUs kst. direktør Alf Rasmussen om 
hvordan SIU kan bistå private høyskoler. Det synes fremover viktig å knytte internasjonalt 
utdanningssamarbeid med forskningsaktivitet. Utdanning i rammen av forskningsprosjekter 
ble nevnt. 
 
 

36/00  Innkalling og dagsorden  
 
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 

36/10 INNKALLING OG DAGSORDEN  
37/10  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’s MØTE DEN 3. SEPTEMBER. 

2010 
38/10 STATSBUDSJETTET 2011  
39/10 JANUARSEMINAR OM KOSTNADER TILKNYTTET PRIVATE 

HØYSKOLERS INFRASTRUKTUR 
40/10 ÅRSMØTE OG ÅRSKONFERANSE 2011 
41/10 HØRING – KRITERIER FOR AKKREDITERING AV 

DOKTORGRADSSTUDIER OG NY FORSKRIFT OM TILSYN MED 
UTDANNINGSKVALITETEN I HØYERE UTDANNING (se elektroniske 
vedlegg) 

42/10  INNSPILL TIL TILSTANDSRAPPORTEN 2011 
43/10 INNSPILL TIL UHRs STRATEGIDOKUMENT -2020 
44/10 REFERATSAKER 
45/10 VARAREPRESENTANT NOKUTs STYRE 
46/10 NESTE MØTE  

 
Vedtaket var enstemmig. 
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37/10 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 3. september 2010 
 
Utkast til referat forelå utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. NPH/AU ber om at referater heretter også følger innkallingen til neste 
møte. 
 
Vedtaket var enstemmig  
 

 
38/10 Statsbudsjettet 2011 
 
Det vises til NPH/AU sak 34/10. Tilskuddet til private høyskoler vil i 2011 omfatte 878 mill 
kroner. Negative budsjettendringer for private høyskoler er i sin helhet knyttet til 
insentivbaserte komponenter i finansieringssystemet. Til saken forelå saksdokument fra 
sekretæren 
 
Vedtak: 
NPH/AU vil i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011 særlig 
vektlegge: 

1. budsjettforslagets langsiktige prioriteringer og strategiske midler, herunder spesielt 
spørsmålet om etablering av nye studieplasser og tilskudd til private høyskolers 
infrastruktur.  

2. at en egen budsjettramme for private høyskoler heretter tas til etterretning slik at 
budsjettarbeidet tar sikte på å høyne denne rammen med friske budsjettmidler til nye 
private høyskoler, til infrastruktur og til nye studieplasser i private høyskoler. 

 
Vedtaket var enstemmig 

 
 
39/10 Januarseminar om forvaltning av private høyskolers  

  infrastruktur 
 
Det vises til NPH/AU sak 32/10 (jfr. sak 10/10 og 24/10). Prosjektgruppen for NPHs 
dokumentasjonsprosjekt har foreslått at NPH den 19. januar 2011 lager et arbeidsseminar om 
private høyskolers utgifter til bygging, drift og vedlikehold av bygninger og/ eller husleie. 
Seminaret kan arrangeres på Fjellhaug Misjonshøgskole. Målgruppen for seminaret vil være 
- private høyskoleeiere som eier sine bygg selv  
- private høyskoleeiere (evt. deres eiendomsselskaper) som leier ut til (egne eller andre) 
private høyskoler.  
- private høyskoleledere hvis institusjoner enten forvalter egne eller leier bygninger. 
 
Prosjektgruppen mener seminararbeidet bør gi NPH bedre dokumentasjon om utgiftsnivået 
for private høyskolers infrastruktur. Dette med henblikk på en fornyet NPH- policy for å øke 
det statlige tilskudd til private høyskolers langsiktige prioriteringer og strategiske midler.  
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Vedtak: 
1. Prosjektgruppen bes, i henhold til prosjektgruppens forslag, tilrettelegge og 

gjennomføre et NPH-arbeidsseminar om forvaltningen av infrastrukturelle kostnader i 
private høyskoler, onsdag den 19. januar 2011 på Fjellhaug Misjonshøgskole, Oslo. 

2. NPH/AU bevilger 15.000 kroner til gjennomføring av seminaret. 
 
Vedtakene var enstemmig. 

 
 
40/10 Årsmøte og årskonferanse 2011 
NPH har vedtatt å arrangere årsmøte og årskonferanse dagene 1.-2. mars 2011 (jfr. NPH/AU 
sak 19/10). Arrangementet søkes gjennomført på Handelshøyskolen BI i Nydalen. 
Årsmøtesakene vil bli forberedt og behandlet på NPH/AUs januarmøte. NPH/AU drøftet 
mulige temaområder for årskonferansen og sammensetningen av en programkomite for 
denne. 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU nedsetter en komite med Vidar L.Haanes (MF), Dag Morten Dahlen (BI), 
Ingunn Moser (DHS) og NPHs sekretær 

2. Komiteen bes til neste NPH/AU-møte levere forslag til program for NPHs 
årskonferanse på BI enten den 1. eller 2. mars 2011. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

 

41/10 Høring – kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og 
forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning 

Det forelå høringsbrev fra KD om utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder 
akkreditering av doktorgradsstudier og høringsbrev fra NOKUT om utkast til ny forskrift om 
tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Utkastene fremmer forslag om hva som 
tenkes kalt “kritisk masse” i en institusjon før akkreditering av bl.a. doktorgradsstudier. 
 
Vedtak:   

1. NPH/AU oppfordrer alle private høyskoler til å levere høringssvar til Departementet 
og NOKUT med kopi til NPHs sekretær 

2. NPH/AU vil konsultere UHR i et videre arbeid med NPHs høringssvar 
3. Sekretæren bes utarbeide forslag til høringssvar til Departementet som sendes 

NPH/AUs medlemmer til behandling før NPHs endelige høringssvar oversendes 
4. NPH/AU vil komme tilbake til høringssvaret til NOKUT på neste AU-møte 

 
Vedtaket var enstemmig. 
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42/10 Innspill til Tilstandsrapporten 2011 
 
Til saken forelå henvendelse fra KDs “analyseteam” om å komme med innspill til KDs 
evaluering av erfaringene med tilstandsrapporten for høyere utdanning med sikte på 
ytterligere forbedringer. 
 
Vedtak: 
Sekretæren oversender NPHs innspill på grunnlag av NPH/AUs drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
43/10 Innspill til UHRs strategidokument -2014 
 
Fra sekretæren forelå forslag om å oversende et innspill til UHRs arbeid med nytt 
strategidokument. 
 
Vedtak: 
NPH oversender ikke noe innspill til UHR på det nåværende tidspunkt. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 

 
44/10 Referatsaker 
 
Vedtak: 
NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering: 
44.1 Rapporten om Forskning ved diakonale institusjoner i Norge 2005-2009 
44.2 IMHE/OECDs generalkonferanse i Paris 13.-15. september 2010 
44.3 NPHs nettverkskonferanse/ jubileumsmarkering 11. oktober 2010 
44.4 Sekretærens møte med Høyres fraksjon i KUF-komiteen tirsdag den 7. september 2010 
44.5 Kontingentinngangen 2010 i NPH 
44.6 Referat fra KDs referansegrupper for 
 a. Kvalifikasjonsrammeverk (NKR / EQF-LLL) 
 b. Mål- og resultatstyring (Tilskuddsbrevets målformuleringer for 2012) 
44.7 KDs fagseminar om lærerutdanning for trinn 8-13 på UiO den 25. oktober 2010  
 

 
45/10 Vararepresentant NOKUTs styre 
 
Fra KD forelå henvendelse om å foreslå kandidat(er) til vararepresentantplass i NOKUTs 
styre. 
 
Vedtak 
NPH/AU foreslår at førsteamanuensis Oddvar Førland, Haraldsplass diakonale høgskole 
reoppnevnes for en ny periode som vararepresentant i NOKUTs styre. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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46/10 Neste møter  
 
Vedtak:  

1. NPH/AUs planlagte møtedag flyttes fra 19. januar (jfr. NPH/AU sak 39/10)  
2. NPH dekker ikke reise- og oppholdsutgifter for AUs medlemmer til KDs 

kontaktkonferanse eller til NPH-seminaret dagen etter. Reiseutgifter til NPH/AUs 
januarmøte vil bli dekket på vanlig måte.  

 
 
 
 
aje 20.10.10 


