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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.08.15 
 
Sted:   Handelshøyskolen BI, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Anneline Røssland, Tine 

Berents Wideroe og Ann Kristin Norum. Dessuten møtte Arne J. Eriksen 
(sekretær)  

Forfall: Ingunn Moser og Tine Borg 
 
29/15 Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
30/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE DEN 2. JUNI 2015 
31/15 FORSLAG PÅ STYREMEDLEM - NORGESUNIVERSITETET 
32/15 NPHs ARBEIDSPLAN 2015 – STATUS, STRATEGIER OG TILTAK 
33/15 HØRING – ENDRINGER I FAGSKOLELOVEN OG 
 STUDIEKVALITETSFORSKRIFTEN 
34/15 NETTVERKSKONFERANSEN HØSTEN 2015 
35/15 STUDENTLEDERKONFERANSE 2016 
36/15 SEKTORENS ARBEID MED INTERNASJONALISERING 
37/15  HØSTENS MØTER I NPH/AU 
38/15 REFERATSAKER 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
30/15 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte den 2. juni 2015 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 
Vedtaket var enstemmig.  
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31/15 Forslag på styremedlem - Norgesuniversitetet 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
NPH foreslår at direktør Kristin Dahl reoppnevnes som styremedlem i Norgesuniversitetets 
styre og at studiedekan Atle Søvik, MF oppnevnes som varamedlem. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
32/15 NPHs arbeidsplan 2015 – status, strategier og tiltak 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
- NPHs Arbeidsplan 2015 
- Prosjektbeskrivelse for arbeidsgruppen som utreder NPHs fremtid 

 
Vedtak: 
1. NPH/AU ber NPHs leder og sekretær videreføre arbeidet med interessehevding overfor 
Departementet og Stortingets KUF-komite i henhold til NPH/AUs drøfting. 
2. NPH/AU ber leder og sekretær utvikle en bedret og mer systematisk kontakt 
mellom NPH/AU og såkalte «private medlemmer» i offentlige styrer, utvalg og  
ekspertgrupper. 
3. NPH/AU vedtar at det heretter tas sikte på å arrangere et årlig seminar for 
kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler. Arbeidsgruppen som er bedt om å 
planlegge og å gjennomføre slikt seminar i januar 2016 bes om fortsette sitt arbeid også etter 
dette seminaret med sikte på et nytt seminar i 2017.  
4. NPH/AU ber arbeidsgruppen som utreder NPHs fremtid om å vurdere behovet for 
tilsvarende kontaktfora/ kompetansebygging for andre målgrupper av medarbeidere i private 
høyskoler (jfr. pkt.3) 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
33/15 Høring – Endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften 
 
Til saken forelå: 

- Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert den 10. august 2015 
- Høringsnotat om endringer i fagskolelovgivningen datert samme dato 
- Sekretærens saksdokument 

 
Vedtak: 
1. NPH/AU ber sekretæren til neste møte om å utarbeide et utkast til NPHs høringsuttalelse.  
2. NPH vil samtidig innen høringsfristen søke å levere et innspill til departementets arbeid 
med en stortingsmelding om fagskolene. 
 
Vedtaket var enstemmig 
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34/15 Nettverkskonferansen høsten 2015 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 
Vedtak: 
NPH/AU ber sekretæren utarbeide program og invitasjon til høstens nettverkskonferanse på 
grunnlag av NPH/AUs drøfting 

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
35/15 Studentlederkonferanse 2016 
 
Til saken forelå rapport om at studentforeningen på Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) er 
bedt om å arrangere en ny konferanse for studentledere i private høyskoler våren 2016 og 
SBIO har besvart forespørselen positivt. 
 
Vedtak: 
NPH/AU tar svaret fra SBIO til etterretning og ber sekretæren følge opp kontakten med SBIO 
og NSO med tanke på gjennomføring av en ny konferanse for studentledere i Oslo våren 
2016. 
 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 
36/15 Sektorens arbeid med internasjonalisering  
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 

Vedtak: 
1. NPH/AU tar til etterretning at departementet har redusert private høyskolerepresentanters 
antall og rolle i forbindelse med ny styresammensetning i Senter for internasjonalisering av 
utdanning (SIU).  
2. NPH/AU ønsker i samarbeid med UHR å utvikle strategier som kan bidra til at fokuset på  
internasjonalisering av høyere utdanning blir opprettholdt i SIU. Sekretæren bes kontakte 
UHRs generalsekretær med tanke på å utvikle en slik strategi. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
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37/15 Høstens møter i NPH/AU 
 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 
 

Vedtak: 
I tillegg til NPH/AUs møte den 19. oktober 2015 i etterkant av høstens nettverkskonferanse 
tar NPH/AU sikte på å avholde et AU-møte onsdag den 2. desember 2015 kl.12-14 på MF. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
38/15 Referatsaker 
 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
38.1 NPHs høringsuttalelse om endringer i uh-loven (høringssvaret ettersendes) 
38.2 Fusjonsprosess også mellom privat høyskoler.  
38.3 Høring – revisjon av forskningsetikkloven 
38.4 Nedleggelse av Den norske eurytmihøgskolen 
38.5 Referat fra Transatlantic Forum den 16. juni 2015 
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