
 
 
 
 
REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 13.06.14 
 
Sted:   Campus Kristiania, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, , Ingunn Moser, Ann Kristin Norum, Anneline Røssland og 

Tuva Aune Wettland. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Dag Morten Dahlen, Aleksander Nikolic og Jan Duvaland. 
 
 
24/14 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent og følgende dagsorden enstemmig vedtatt: 
25/14 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUs MØTE 31. MARS 2014 
26/14 DIALOGMØTET MED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2014 
27/14 UTMELDELSE AV NPH 
28/14 NETTVERKSKONFERANSEN 2014                       
29/14  REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2015 
30/14 SEMINAR OM EIERUTBYTTE OG KDs TILSYN MED PRIVATE HØYSKOLER 
31/14 UTDANNINGSKVALITET OG EKSOTISKE STUDIESTEDER 
32/14 REFERATSAKER 
 
 
25/14 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte 31. mars 2014 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
26/14 Dialogmøtet med Kunnskapsdepartementet 2014 
 
Det vises til NPH/AU sak 14/14 der NPHs leder og sekretær ble bedt om å gjøre en 
henvendelse til Kunnskapsdepartementet om alternativt program på årets dialogmøte. Ingunn 
Moser og sekretæren hadde møte med KD den 11. april 2014. Der møtte de avd.dir.ene Rolf 
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Larsen, Arne Lunde og seniorrådgiver Zheng Ørvim Yuan. Revidert utkast til program forelå 
fra KD den 5. mai 2014. Dialogmøtet ble gjennomført den 13. juni 2014.   
 
Vedtak: 
NPH/AU ber leder og sekretær, på grunnlag av NPH/AUs drøfting, å arbeide videre med sikte 
på å skape gode og effektive årlige treffpunkter mellom KD og private høyskoleledere. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
27/14 Utmeldelse av NPH 
 
I brev datert den 29. april 2014 melder Handelshøyskolen BI (BI) seg ut av NPH med 
virkning per 1. august 2014. Utmeldingsbrevet signaliserer at BI «opplever å skille seg til dels 
betydelig fra de fleste andre medlemmene av NPH både hva gjelder størrelse, økonomi, 
finansiering og strategi, og at det derfor har vært vanskelig å etablere et naturlig og 
omfattende interessefellesskap». BI mener «NPH gjør et utmerket arbeid på mange områder», 
men har «erkjent at mange av NPHs merkesaker ikke like godt favner BIs profil». BI ønsker 
derfor heretter å kanalisere mer av sitt «sektororienterte arbeid gjennom Universitets- og 
høgskolerådet (UHR)».   
 
Vedtak: 
NPH/AU takker Handelshøyskolen BI for et aktivt og godt samarbeid i den tiden NPH har 
virket som et nettverk. NPH/AU tar utmeldingen av NPH til etterretning, men vil samtidig 
ønske Handelshøyskolen BI velkommen tilbake til et fortsatt samarbeid for å bedre de 
nasjonale rammevilkårene for landets private høyskoler. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
28/14 Nettverkskonferansen 2014 
 
Det vises til NPH/AU sak 15/14. Det forelå et notat fra sekretæren som viste status per juni 
2014 i programarbeidet med  NPHs nettverkskonferanse på Westerdals Høyskole A/S den 13. 
oktober 2014. Invitasjoner til NPHs medlemsinstitusjoner, observatører o.a. tenkes utsendt før 
sommeren. 
  
Vedtak: 
NPH/AU vedtar det fremlagte programforslag for nettverkskonferanse på Westerdals 
Høyskole A/S den 13. oktober 2014 med de endringer som fremkom i møtet. Invitasjoner 
sendes ut før sommeren. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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29/14 Revidert nasjonalbudsjett 2014 
 
Sekretæren har vedrørende regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014 oversendt et 
innspill til partifraksjonene til Høyre, Frp, KrF og Venstre den 22. mai 2014. 
 
Vedtak: 
NPH/AU tar sekretærens innspill til flertallsfraksjonene i KUF-komiteen til etterretning. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
30/14 Seminar om eierutbytte og KDs tilsynsansvar  
 
Det forelå invitasjon til seminar arrangert av ekspertgruppen som utreder nytt regelverk for 
private fagskoler og høyskoler. Ekspertgruppen utreder bl.a. hva det vil si at private 
skoleeieres ikke skal ha anledning til å ta økonomisk utbytte av årlige overskudd enten disse 
stammer fra statlige tilskudd eller studentbetaling finansiert ved lån/ stipend fra Statens 
lånekasse. Ekspertgruppen er i den forbindelse også bedt om å utrede KDs tilsynsansvar med 
tanke på tilsynsvirksomhetens gjennomføring og organisering.  
 
Leder for ekspertgruppen er Marianne Andreassen (direktør i Statens lånekasse). Solfrid Lind 
(CK) og Ørnulf Hallbing (ABNU) er medlemmer av ekspertgruppen. Ekspertgruppen begynte 
sitt arbeid i januar og har frist ut året med å levere sin innstilling.  
 
Seminaret avholdes på Campus Kristiania den 25. juni 2014. Dag Morten Dalen (BI) er 
sammen med Benedikte Sterner bedt om å levere innspill til utvalgets arbeid. 
 
Vedtak: 
NPH/AU vil fortsette sin drøfting av saken på et senere møte og avventer referat fra 
Ekspertgruppens seminar den 25. juni 2014. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
 
31/14 Utdanningskvalitet og eksotiske studiesteder 
 
Kunnskapsdepartementet har den 3. juni 2014 meddelt at det etter en gjennomgang, vil 
stramme inn praksisen med at «Enkelte statlige høyskoler samarbeider med kommersielle 
aktører om å tilby studier på eksotiske steder som…».  
 
Vedtak: 
Saken tatt til orientering 
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32/14 Referatsaker 
 
NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering: 
32.1 Innspill til KDs Ekspertgruppe som skal gjennomgå finansieringssystemet (utsendt) 
32.2  Arbeid med planlegging av Januarseminar 2015 om private høyskolers  
 Eiendomsforvaltning, jfr. NPH/AU sak 16/14 
32.3  Arbeid med planlegging av Studentlederkonferanse i Stavanger våren 2015, jfr.  
 NPH/AU sak 17/14 
32.4 Arbeid med planlegging av Årskonferanse på Lovisenberg høgskole, Oslo tirsdag den  
 10. mars 2015, jfr. NPH/AU sak 18/14 
32.5 Arbeid med videre kontakt mellom kommunikasjonsmedarbeidere med tanke på  
 private høyskolers omdømmebygging, jfr. NPH/AU sak 19/14 
32.6 Nominasjon av NPHs sekretær til styreverv på Haraldsplass diakonale høgskole 
32.7 Lanseringskonferanse for Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere  

utdanning 2014 den 7. mai 2014, UiO 
32.8 UHRs representantskapsmøte og konferanse, HiBUVE 12.-13. mai 2014 (spesielt  
 saken om UHRs formelle status) 
32.9 KDs prioriterte satsninger for forskning og høyere utdanning (LTP) 
32.10 Valg av NPHs leder til styreverv IMHE/ OECD 
32.11 Vedtekter for Felles studieadministrativt tjenestesenter, jfr KDs brev datert den   
 28. mai 2014. Oppnevning av styret. 
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