
 
 
 
 
 
REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 22.10.12 
 
Sted:   Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Ann Kristin Norum og 

Bjørg Sveinall Øgaard. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Aleksander Nikolic og Trine Oftedal 
 
31/12  Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 

32/12  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’s MØTE DEN 27. AUGUST 2012 
33/12 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTENE FOR 2013 OG 2014 
34/12 JANUARSEMINAR 2013 
35/12 HØRING OM SAMISK FORSKNING OG HØYERE UTDANNING 
36/12 KOMITE FOR ÅRSKONFERANSEN 2013 
37/12 REFERATSAKER 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
32/12 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 27. august 2012 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
Vedtaket var enstemmig  
 
33/12 Innspill til statsbudsjettene 2013 og 2014 
 
Saken omfattet høstens NPH-innspill til Stortingskomiteens behandling av regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2013. Innspillet skal oversendes til stortingskomiteen i oktober 
2012. NPH-innspillet til Kunnskapsdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2014 som 
skal oversendes KD i desember 2012. Til saken forelå sekretærens saksdokument. 
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Vedtak: 
NPHs innspill til stortingskomiteen om statsbudsjettet for 2013 og til departementet om 
statsbudsjettet for 2014 utformes på grunnlag av NPH/AUs drøfting. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
34/12 NPHs januarseminar 2013 
 
Saken omfattet spørsmålet om NPH skal arrangere et januarseminar i 2013, jfr NPH/AU sak 
28/12. Til saken forelå sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 

1. NPH tar sikte på å stå som medarrangør av et seminar for studentledere i private 
høyskoler i løpet av januar-februar 2013  

2. Størrelsen på NPHs tilskudd til seminaret vedtas per e-post i etterkant av NPH/AU-
møtet når program og budsjettforslag foreligger. 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
35/12 Høring om samisk forskning og høyere utdanning 
 
Saken omfattet KDs høring om utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning 
«Langs lange spor» - det såkalte Butenschønutvalgets innstilling. Til saken forelå sekretærens 
saksdokument 
 
Vedtak: 
NPH leverer høringsuttalelse og uttale motstand mot å gjøre unntak for samisk høgskole når 
det gjelder NOKUTs akkrediteringsregler for vitenskapelige høgskoler. UHR kontaktes for 
eventuell etablering av en omforent høringsuttalelse. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
36/12 Komite for årskonferansen 2013 
 
NPH/AU har vedtatt å invitere til NPHs årsmøte/ årskonferanse den 4.-5. mars 2013 og 
Høgskolen Diakonova vil avholde arrangementene i sine nye lokaler i Fredensborgveien 24Q, 
Oslo. NPH/AU drøftet en fordeling møte/ middag/ konferanse på de ulike dagene og nedsatte 
en arbeidsgruppe for å lage programopplegg for årskonferansen inkludert årsmøtemiddag.  
 
Vedtak: 

1. NPH/AU oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Vidar L.Haanes, ……., Trine 
Oftedal, Runo Lilleaasen og NPHs sekretær for å planlegge og gjennomføre NPHs 
årskonferanse på Høgskolen Diakonova tirsdag den 5. mars 2013 med en årsmøte- 
middag om kvelden i etterkant av NPHs årsmøte den 4. mars 2013. 

2. Arbeidsgruppen bes innen den 1. desember 2012 om å levere et første programutkast 
til NPH/AU.      

 
Vedtaket var enstemmig.  
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37/12 Referatsaker 
 
Vedtak: NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering 
 
37.1 Rapport fra Landskurset for rådgivere i skoleverket, Tønsberg den 13. september 2012 
37.2 Rapport fra IMHE/OECDs generalkonferanse, Paris den 17.-19. september 2012 
37.3 NPHs høringsuttalelse om mandat for arbeidet med å evaluere kvoteprogrammet 
37.4 Evalueringen av NFR 
37.5 Valgkomiteens arbeid frem mot NPHs årsmøte 2013  
37.6 KD-høring om rammeplaner for lærerutdanning - NPH tar sikte på å avstå fra  

høringsuttalelse og overlate slike til den enkelte medlemsinstitusjon 
37.7 Kontingentinngangen i NPH 2012 
 
 
Ved møtets avslutning ble Bjørg Sveinall Øgaard (NLA) takket for sitt arbeid i NPH og 
NPH/AU. Hun går over til ny stilling hos Kirkevergen i Bergen. 
 
 
 
 
aje  
26.10.12 
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