
 1 

 
 
 

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.01.11 
 
Sted:   Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Jørn-Henning Theis, Elin Alvestrand og Eirik Uthus.  

Dessuten møtte Dag Morten Dahlen og Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Lars Dahle, Marianne Skjulhaug og Harald Nygaard 

 
01/11  Innkalling og dagsorden  
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
Forslag til sakliste: 

02/11  GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AU’s MØTE DEN                      
9. DESEMBER 2010 

03/11 NPHs ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 
04/11 NPHs BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT 2011 
05/11 ENDRING NPHs VEDTEKTER (STIKKORD:NSO) 
06/11 NPHs ÅRSMØTE HANDELSHØYSKOLEN BI DEN 1. MARS 2010 
07/11 NPHs ÅRSKONFERANSE HANDELSHØYSKOLEN BI DEN                      

2. MARS 2011  
08/11 SØKNAD OM STATLIG TILSKUDD TIL NPH 2011  
09/11  REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2011 OG STATSBUDSJETTET 2012 
10/11 REFERATSAKER 
11/11 SØKNAD FOR HØGSKOLEN FOR LANDBRUK OG BYGDENÆRINGER 

OM MEDLEMSKAP I NPH 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 

02/11 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 9. desember 2010 
 
Utkast til referat forelå utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig  
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03/11  NPHs årsmelding og regnskap 2010 
 
Til saken forelå utkast til årsmelding og regnskap for NPH 2010. NPHs regnskap 2010 viser 
et driftsunderskudd på til sammen kr. 90.676, ca. 80.000 kroner mer enn budsjettert. 
Underskuddet har i hovedsak fire årsaker: 

- NPHs andel av utgifter til det nasjonale implementeringsseminaret for kvalifikasjons-
rammeverk i Bergen i januar 2010 ble større en budsjettert. 

- NPHs jubileumsmarkering i oktober 2010 ble dyrere enn budsjettert. 
- NPHs sekretær er i løpet av året tilstått en ikke budsjettert lønnsøkning. 
- Reiseutgiftene til NPH/AUs møter ble dyrere enn budsjettert.  

Underskuddet dekkes av NPHs beholdning.  NPHs beholdning utgjør per 31.12.10 
283.147.000 kroner.  
 
Vedtak: 
1. Årsmøtet bes gjennomføre en samlet debatt om den fremlagte årsmelding i lys av NPHs 
politiske plattform, arbeidsmål og tiltak for 2011. 
2. Årsmøtet bes vedta den fremlagte årsmelding for NPH 2010. 
3. Årsmøtet bes godkjenne det fremlagte regnskap for NPH 2010. 
 
Vedtaket var enstemmig      

 
04/11  NPHs budsjett og medlemskontingent 2011 
 
Til saken forelå utkast til budsjett og medlemskontingenter for 2011 som sikrer NPHs 
kompetanse- og aktivitetsnivå.  
 
Vedtak: 
1. Årsmøtet bes om å vedta det fremlagte budsjett for NPH 2010. 
2. NPHs årsmøte bes om å beholde NPHs kontingentsystem (1 promille av statstilskuddet,  
    men med et minstebeløp på kr. 10.000 og et maksbeløp på kr. 80.000). 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 

05/11  Endring NPHs vedtekter 
 
Det vises til NPHs politiske plattform som har vedtatt at “antallet studentmedlemmer i NPHs 
årsmøte (3) og arbeidsutvalg (1) opprettholdes, valgt av en ny, felles nasjonal 
studentorganisasjon. NPHs vedtekter endres i henhold til dette.” 
 
Vedtaket har gitt NPHs ledelse anledning til allerede i 2010 å forholde seg til en fusjonert 
studentorganisasjon siden StL ikke lenger har eksistert. 
 
Vedtak: 
Det foreslås overfor årsmøtet at i NPHs vedtekters paragraf 5 og 6 erstattes organisasjonen 
Studentenes landsforbund med organisasjonen Norges studentorganisasjon (NSO) 
Vedtaket var enstemmig 
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06/11 NPHs årsmøte 1. mars 2011  
  
Til saken forelå saksdokument med forslag til dagsprogram og dagsorden for årsmøtet den 1. 
mars 2011 på Handelshøyskolen BI i Oslo.  NPHs årsmøte innkalles primo februar. 
Dagsprogrammet omfatter også festmiddagsplaner om kvelden med evt. takketaler m.m.  
 
Vedtak: 
1.  Følgende dagsorden foreslås for NPHs årsmøte den 1. mars 2011: 
Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 02/11 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 2010 
Sak 03/11 Søknad om medlemskap (Høgskolen for landbruk og bygdenæringer) 
Sak 04/11 Aktuell orientering v/NPHs leder 
Sak 05/11 Årsmelding 2010 
Sak 06/11 Regnskap 2010 
Sak 07/11 Budsjett og medlemskontingent 2010 
Sak 08/11 Valg 
Sak 09/11 Vedtektsendring 
Sak 10/11 Eventuelt 
2. I forbindelse med gjennomføring av fremtidige valg i NPH bes sekretæren til neste møte 
utarbeide forslag til skriftlig instruks for NPHs valgkomite. 
3. I tilknytning til årsmøtets behandling av sak 05/11 foreslår NPH/AU at Eirik Uthus 
inviteres til å holde innlegg om studentmedlemskap i NSO og at Jørn-Henning Theis og Arne 
J. Eriksen inviteres til å holde innlegg om KDs referansegruppearbeid knyttet til utdanninger 
for velferdsyrkene og etablering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 
4. NPHs Politisk plattform (2010-2013) og NPH/AUs Arbeidsplan for 2010 vedlegges 
innkallingen til NPH årsmøte 2011. 
Politisk plattform 
 
Vedtaket var enstemmig 

 
07/11  NPHs årskonferanse Handelshøyskolen BI den 2. mars 2011 
 
Det vises til NPHs tiltaksplan 2009 (NPH/AU sak 13/09) og til NPH/AUs sak 23/09, 32/09 og 
til 37/09.  NPHs leder, nestleder og sekretær er gitt ansvar for planlegging og gjennomføring 
av årsmøte og –konferanse (NPH/AU sak 32/09, pkt.1). Det er etablert en komite bestående 
av Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser og sekretæren. Ole J. Skodvin, 
NOKUT har tiltrådt komiteens arbeid. 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU fastsetter tittelen for årskonferansen den 2. mars 2011 til ”Strategisk ledelse i 
dagens private høyskoler”. 

2. Programmet for årskonferansen fastsettes for øvrig i henhold til NPH/AUs drøfting 
1. Innbydelse til årskonferansen sendes samtidig med innkallingen til årsmøte senest 

primo februar 2010 
 
Vedtaket var enstemmig
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08/11   Søknad om statlig tilskudd til NPH 2011 
 
NPH er invitert til å søke KD om prosjektmidler til et NPH-prosjekt som sammenfaller med 
KDs arbeidsmål for 2011.  
 
Vedtak:  
Søknad om statlig tilskudd til NPH sendes bare dersom et omsøkt prosjekt kan være en del av 
NPHs langsiktige strategi og blant de årlige, planlagte tiltak. NPH/AU vil komme tilbake til 
saken i etterkant av NPHs årsmøte.  
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 

09/11  Revidert nasjonalbudsjett 2011 og statsbudsjettet 2012 
 
NPH er invitert til å komme med innspill til Departementets budsjettarbeid 2011-2012. 
 
Vedtak: 
1. Med de begrunnelser som fremkommer av NPHs notat til Stortingskomiteen, og på 
grunnlag av NPH/AUs drøfting bes sekretæren oversende innspill til det statlige 
budsjettarbeidet 2011-12.  
2. NPHs innspill skal bl.a. understreke behovet for: 

- økt basisbevilgning til private høyskoler (rimelig nivå, flere fullfinansierte 
studieplasser i private høyskoler) 
- økte strategiske bevilgninger til private høyskoler (stipendiater og 
forskningsmidler). 

3. NPHs innspill vedlegges protokollen 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
10/11   Referatsaker 
 
Forslag til vedtak: 
NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering: 
10.1 Referansegruppe for stortingsmelding om utdanning for velferdstjenestene 
10.2 Nominasjon Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 
10.3 Nominasjon NOKUTs klagenemnd 
10.4 Rapport om tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft frem mot 2020 
10.5 NOKUTs oppstartkonferanse for henvisning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
10.6 SAK-planer for NLA Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen  

Gimlekollen. 
10.7 Oppnevning av Oddvar Førland, HDH som varamedlem til NOKUTs styre 
10.8 Oppnevning av Maria Salo, Handelshøyskolen BI i NOKUTs GSU-utvalg 
 
 
aje 
14.02.11 
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Oslo 07.02.11 
Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 dep 
0032 Oslo 
 
 
Innspill fra Nettverk for private høyskoler (NPH) til statsbudsjettet for 2012 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for invitasjonen til å levere innspill til 
budsjettarbeidet i 2011-2012.  
 
NPH vil i 2011-2012 påpeke behovet for: 
1. en generell økning av den statlige tilskuddsrammen til private høyskoler,   

o ved etablering av nye/ frie studieplasser i private høyskoler  
o ved økte tilskudd til private høyskolers infrastruktur 

2. en åpen/ åpnere ramme for forskningsinsentiver i finansieringssystemet  
3. flere rekrutteringsstillinger til private høyskoler 
 
Til pkt.1 
Økt statlig tilskuddsramme 
En samlet opposisjon i Stortingets KUF-komite har bedt regjeringen “finne en rimelig ramme 
for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd 
til infrastruktur i private høyskoler”. Inntil nå har denne rammen utgjort ca. 3-3,5 % av det 
samlede statlige tilskudd til sektoren. I og med at private høyskoler utdanner mer enn 10 % av 
norske studenter og at statlige høyskoler de siste årene har fått økte bevilgningen utenom 
finansieringsystemet (infrastruktur, bygg og anlegg), mener NPH at rammen bør økes. 
 
Nye fullfinansierte studieplasser til private høyskoler 
Kunnskapsdepartementet har lagt fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet 
arbeidskraft fram mot 2020”.  Rapporten viser at det er behov for betydelig vekst i 
utdanningskapasiteten ved universitetene og høyskolene for å følge opp 
befolkningsutviklingen, og at det trengs enda flere plasser for å gi en større andel av hvert 
årskull mulighet til å ta høyere utdanning. Framskrivningstall for 2020 tilsier at 245 000 
personer vil ønske en studieplass. Private høyskoler utdanner stadig flere studenter, men 
studenttallsøkningen i 2008-2010 er ikke fullfinansiert. Dersom det ikke etableres flere 
fullfinansierte frie studieplasser (også) i private høyskoler, vil skjevheten i 
finansieringssystemet bli ytterligere urimelig. 
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Private høyskolers bygg og anlegg 
Tilskuddene til private høyskoler synes stadig mer insentivbaserte, knyttet til utdanning 
(studiepoeng) og forskning (publikasjoner og lignende). Realverdien av de tilskudd som lå i 
den opprinnelige “basiskomponenten” er vesentlig redusert. Dermed er det etablert behov for 
økte strategiske midler bl.a. for å gjøre nødvendige langsiktige investeringer i bygg og anlegg 
(infrastruktur). NPH arbeider med et prosjekt om dette og tar sikte på å oversende en rapport 
som underbygger dette behovet i løpet av første halvår i 2011.   
 
Til pkt.2  
Forskningsinsentivene 
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”. NPH mener dette bør skje ved en åpnere ramme for 
forskningsinsentiver. Erfaring synes å ha vist at disse insentivene er virkningsfulle, men at 
slike insentiver innenfor en lukket ramme etter få år svekker en ønsket ekspansjon. 
 
Til pkt.3 
Stipendiatstillinger 
NPH registrerer et betydelig etterslep når det gjelder etablering av stipendiatstillinger i private 
høyskoler.  NPH vil derfor understreke behovet for at private høyskoler og vitenskapelige 
høyskoler får sin forholdsmessige andel av nye rekrutteringsstillinger i 2011-12. 
 
 
Med vennlig hilsen for 
NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 
 
 
Vidar L.Haanes 
leder 

Arne J.Eriksen 
sekretær 

 
 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH)  
The Norwegian Network for Private Higher Education Institutions 
Pb.5144 Majorstuen, 0302 Oslo 
arne.j.eriksen@mf.no tlf. 22590558/ 92012813 
 

 


