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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 19.10.15 
 
Sted:   Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Anneline Røssland, Susann 

Strømsvåg, Tine Berents Widerøe og Ann Kristin Norum. Dessuten møtte Arne 
J. Eriksen (sekretær)  

Forfall: Dag Morten Dalen og Tine Borg 
 
Møtet ble denne gang avsluttet med middag på Nedre Foss Gård, Grünerløkka i anledning 
NPHs 15-årsjubleum (2000-2015). 
 
 
39/15 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
40/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE DEN 24. AUGUST 2015 
41/15 OPPFØLGING ETTER DAGENS NETTVERKSKONFERANSE 
42/15 HØRING – ENDRINGER I FAGSKOLELOVEN OG STUDIEKVALITETS-
 FORSKRIFTEN 
43/15 HØRING – ENDRINGER I UH-LOVEN 
44/15 MØTEDATO JANUAR 
45/15 REFERATSAKER  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
40/15 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 24. august 2015 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig.  
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41/15 Oppfølging etter dagens nettverkskonferanse 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
- Erfaringer fra gjennomført nettverkskonferanse på MF tidligere på dagen 

 
Vedtak: 
1. I komitehøringer i Stortinget høsten 2016 vil NPH fremme ønske om et stortingsvedtak 
som gir departementet pålegg om å se nærmere på de statlig tilskudd til private høyskoler som 
en del av sin implementering av det reviderte finansieringssystemet og sin oppfølging av 
Andreassengruppens rapport.  
2. NPH/AU vil i en henvendelse be om at det i UHRs utredningsarbeid blir vurdert på hvilken 
måte private høyskoler best kan integreres i rådets nye organisatoriske plattform.  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
42/15 Høring – endring i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften 
 
Til saken forelå: 

- Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert den 10. august 2015 med høringsfrist 
den 10. november 2015 

- Høringsnotat om endringer i fagskolelovgivningen datert samme dato 
- Sekretærens saksdokument 

 
Se også til denne saken NPH/AU sak 33/15 
 
Vedtak: 
1. NPH/AU ber sekretæren bearbeide utkastet til NPHs høringsuttalelse på grunnlag av 
NPH/AUs drøfting. Høringsuttalelsen vedlegges protokollen. 
2. NPH/AU ber leder og sekretær ta kontakt med aktuelle «stakeholders» med sikte på at NPH 
ønsker å medvirke til en fornyet nasjonal fagskolepolitikk i 2016. 
3. Sekretæren bes til neste møte utforme et innspill til Departementets arbeid med 
fagskolemeldingen.    
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
43/15 Høring – endringer i uh-loven 
 
Til saken forelå: 

- Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert den 16. september 2015 med høringsfrist 
den 16. desember 2015 

- Høringsnotat om endringer i uh-loven datert samme dato 
- Sekretærens saksdokument 
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Vedtak: 
NPH/AU ber sekretæren bearbeide utkastet til NPHs høringsuttalelse på grunnlag av 
NPH/AUs drøfting. Høringsuttalelsen vedlegges protokollen. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
44/15 Møtedato og NPHs representasjon på KDs kontaktkonferanse januar 2016 
 
Til saken forelå departementets opplysning om statsrådens kontaktkonferanse i Oslo, januar 
2016.  
 
Vedtak: 
NPH/AU avholder sitt neste møte mandag den 18. januar 2016 kl.12.30-16.00 på MF 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
45/15 Referatsaker 
 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
45.1 Januarkonferansen (jfr. sak 32.3/15)  
45.2 Studentlederkonferansen (sak 35/15)  
45.3 Årskonferansen 8. mars 2016 på DMMH, Trondheim 
45.4 Kontingent Eurytmihøgskolen 2015 (sak 38.4/15) 
45.5 KDs høring om endring av rammeplan for barnehagelærerutdanning – tiltaksplan for å 
 bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og unge 
45.6 Oppnevning som vararepresentant til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom  
 Samordna opptak 
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