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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 
 
Sted:   MF, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og  

Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Elin Alvestrand, Lars Dahle og Marianne Skjulhaug, 
 
 

47/00  Innkalling og dagsorden  
 
Vedtak:  
Innkallingen ble godkjent og følgende dagsorden ble vedtatt: 

48/10  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’s MØTE DEN 14. OKT. 2010 
49/10 ÅRSMØTE OG ÅRSKONFERANSE 2011 
50/10 STATSBUDSJETTET 2012 
51/10 HØRING – NY FORSKRIFT OM TILSYN MED 

UTDANNINGSKVALITETEN I HØYERE UTDANNING  
52/10 EVALUERINGEN AV SIU 
53/10  NESTE MØTE 
54/10 REFERATSAKER 
55/10 HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM 

KVALITETSSIKRING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE 
UTDANNING OG FAGSKOLEUTDANNING 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 

 
48/10 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 14. oktober 2010 
 
Utkast til referat forelå utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes.  
 
Vedtaket var enstemmig  
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49/10 ÅRSMØTE OG ÅRSKONFERANSE 2011 
 
NPH arrangerer årsmøte og årskonferanse på Handelshøyskolen BI i Nydalen dagene 1.-2. 
mars 2011 (jfr. NPH/AU sak 19/10 og sak 40/10). Årsmøtet holdes den 1. mars, og vil bli 
forberedt på NPH/AUs januarmøte. 
 
Til saken forelå forslag til program fra komiteen nedsatt på møte den 14.oktober 2010. 
Komiteen har bestått av Vidar L.Haanes (MF), Dag Morten Dahlen (BI) og Ingunn Moser 
(DHS). Avdelingsdirektør Ole Jacob Skodvin, NOKUT har tiltrådt komiteens arbeid. 
 
NPH/AU drøftet komiteens programforslag samt aktuelle temaer som tenkes belyst spesielt på 
årsmøtet. 
 
Vedtak: 
1. Komiteen takkes for arbeidet så langt og bes videreutvikle programmet for årskonferansen i 
tråd med den fremlagte skisse. NPH/AU vil særlig be komiteen i et neste møte: 
- vurdere temaer for enkeltforedrag og for konferansen samlet 
- vurdere ønskeligheten av gruppearbeid og hvordan dette kan organiseres 
2. NPH/AU ber om at det blir utviklet to drøftingssaker til årsmøtet, i tillegg til de ordinære 
årsmøtesakene: 

- Oppfølging av nyttårsseminaret den 19. januar 2011 vedrørende infrastruktur og 
eierskap i private høyskoler (Ansgar Teologiske Høgskole, Diakonhjemmet Høgskole 
og Campus Christiania utfordres). Teamansvarlig: Jørn-Henning Theis 

- Studentenes rolle i NPH og i private høyskoler. Temaansvarlig: Eirik Uthus 
3. Sekretæren bes i samarbeid med BI, finne egnet sted for en årsmøtemiddag tirsdag den 1. 
mars. Kuvertprisen tillegges medlemskontingentinnbetalingen. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
50/10 Statsbudsjettet 2012 
 
KDs styringshjul tilsier at NPHs innspill til statsbudsjett for 2012 bør oversendes snarest.  
 
En samlet opposisjon i Stortingets KUF-komite ber i år regjeringen “finne en rimelig ramme 
for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd 
til infrastruktur i private høyskoler”.  
 
I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2011 har Stortingets KUF-komite 
enstemmig vedtatt en merknad om “at det er nødvendig å styrke vår forskningsevne 
ytterligere i årene fremover”. UHR synes i henhold til denne merknaden å prioritere: 

- en åpen/ åpnere ramme for forskningsinsentiver (RBO) 
- økning av frie forskningsmidler 

Studentorganisasjonen NSO har valgt å prioritere: 
- utdanningskvalitet – frie midler  
- opptrappingsplan for bedre studiefinansiering (11 mnd.) 
- studentboliger 
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Vedtak: 
NPH/AU vil i sitt innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med statsbudsjettet 2012 
prioritere: 

- en økning av tilskuddsrammen for private høyskoler, spesielt med sikte på etablering 
av nye studieplasser og tilskudd til private høyskolers infrastruktur.  

- en åpen/ åpnere ramme for forskningsinsentiver, flere rekrutteringsstillinger og frie 
forskningsmidler. 
 

Vedtaket var enstemmig 

 

51/10 Høring – forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning 

Det forelå høringsbrev fra NOKUT om utkast til ny forskrift om tilsyn med 
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (jfr. NPH/AU sak 41/10). I henhold til vedtak i 
nevnte sak har medlemsinstitusjoner og UHR blitt konsultert i arbeidet. Høringsfristen er 15. 
desember 2010.  
 
Vedtak:   
NPH/AU vil levere en høringsuttalelse til NOKUT, basert på følgende elementer: 

- en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort med høringsutkastet med tanke på 
ønskelige presiseringer og avklaringer av tidligere uklarheter 

- følgende prinsipper i utkast til forskrift og kommentar bør revurderes: 
o studenters deltakelse ved akkreditering av studier i første og andre syklus    

(§1-3-4  – nytt pkt.C) 
o betydningen av ikke bare å ha faglige sakkyndige, men også sakkyndige med 

(studie-)administrativ erfaring fra kvalitetsarbeid ved vurdering av 
kvalitetssikringssystem (§1-3-7). Punkt e) må uansett rettes opp.  

o kommentarens omtale av tilsyn med “etterutdanning… med vitnemål som 
høyere utdanning” (kommentarens §1-1). Det kan gis kursbevis og lignende, 
men NOKUT bør motvirke at det gis vitnemål for etterutdanning. NOKUTs 
tilsyn med institusjonenes etterutdanningsvirksomhet kan begrenses 
tilsvarende. 

o Kommentarens omtale av forventet årlig doktorgradsproduksjon av 5 
kandidater på grunnlag av 20 kandidater i et program (kommentaren § 2-2f). 
Erfaring viser at det er svært krevende å sammenholde 20 kandidater med 5 
årlige doktores.    

 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
 
 
 
52/10 Evalueringen av SIU 
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Det er gjennomført en evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). 
NIFUStep og Technopolis Group har gjennomført evalueringen på oppdrag fra KD. KD har 
invitert til en høring av evalueringsrapporten med høringsfrist den 10. januar 2011. 
 
SIUs portefølje er kompleks og det er viktig å finne en hensiktsmessig balanse mellom de 
ulike oppgavene i videreutviklingen av SIU. KD ønsker konkrete innspill til: 

- SIUs styringsmodell 
- SIUs rolle i internasjonalisering av høyere utdanning 
- SIUs rolle i arbeidet med internasjonalisering av grunnopplæringen 
- SIU som nasjonalt programkontor for høyere utdanningssamarbeid 
- SIUs rådgivnings-, utrednings- og servicefunksjon 
- SIUs arbeid med å profilere Norge som studie- og forskningsland i utlandet 
- SIUs samarbeid med andre aktører  

 
Rapporten tilskriver NPH en rolle med å nominere SIU-styrets  representant for “the private 
sector”. Rapporten rommer betydelig kritikk av SIU-styret. Denne vil antakeliggi “a good 
opportunity for some innovative thinking about the role of the board”.  Ikke minst av den 
grunn bør NPH kommentere evalueringen. 
  
NPH/AU rakk imidlertid ikke å sluttbehandle saken i møtet. 
 
Vedtak:   
Et fyldigere saksdokument med utkast til høringsuttalelse sendes NPH/AUs medlemmer på e-
post. Det tas sikte på å oversende en høringsuttalelse fra NPH innen høringsfristen. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
53/10 Neste møte 
 
Vedtak:   
 
Neste møte i NPH/AU blir mandag den 24. januar 2011 på MF kl.09.30-12.30. Møtet vil 
behandle saker for årsmøtet 2011. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
54/10 Referatsaker 
 
Vedtak: 
NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering: 
54.1 Statsbudsjettet 2011 
54.2 NPHs seminar om infrastruktur i private høyskoler den 19. januar 2011 
54.3 EUAs høstmøte den 21.-23. oktober 2010 
54.4 UHRs representantskapsmøte den 24.-25. november 2010  
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54.5 NPHs forslag til kandidater til KDs referansegruppe for St.meld. om utdanning for 
velferdstjenestene 
54.6 KDs arbeid med midlertidig tilsetting i uh-sektoren 
54.7 NPHs forslag til kandidater til NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning 
54.8 NPHs forslag til kandidater til KDs klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 
 

 
55/10 Høring – endring i forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
 
Saken omfatter presiseringer angående etablering av fellesgrader (joint degrees). 
Høringsfristen er 3. januar 2011 
 
Vedtak: 
NPH/AU tar endringsforslaget til etterretning. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
 
aje 
10.12.10 


