
 
 
REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 
 
Sted:   Handelshøyskolen BI 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg 

Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen 
(sekretær).  

Forfall: Ann Kristin Norum 
 
 
22/12  Dagsorden og konstituering 
 
Rektor Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høyskole hadde bedt seg fritatt fra AU-
verv grunnet nye arbeidsoppgaver. Rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole blir 
nytt medlem av NPH/AU.  
 
Vedtak:  
1. Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 
23/12 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE DEN 14. MAI 2012 
24/12 SEMINAR FOR STUDENTPOLITIKERE I PRIVATE HØYSKOLER 
25/12  NETTVERKSKONFERANSE 2012 
26/12 INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMER 
27/12 KONTINGENTSYSTEMET 
28/12  JANUARSEMINAR 2013 
29/12 SØKNAD OM OBSERVATØRSTATUS FRA NORSK GESTALTINSTITUTT 
30/12 REFERATSAKER 
31/12  SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NOROFF UNIVERSITY COLLEGE 
 
2. Rektor Jørn-Henning Theis, Haraldsplass diakonale høyskole, takkes for sin mangeårige 
innsats i NPH. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
23/12  Godkjenning av referat fra AU’s møte den 14. mai 2012 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
Vedtaket var enstemmig  
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24/12 Seminar for studentpolitikere i private høyskoler 
 
Til saken forelå orientering om behovet for å utsette gjennomføringen av seminaret til 
vårsemesteret 2013 (jfr. NPH/AU sak 15/12). 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
25/12 Nettverkskonferanse 2012  
 
Til saken forelå sekretærens saksdokument orientering om arbeidsgruppens planlegging av 
NPHs nettverkskonferanse i oktober 2012 (jfr. NPH/AU sak 16/12).  
 
Vedtak: 
1. NPH/AU takker arbeidsgruppen for arbeidet så langt og ber arbeidsgruppen bearbeide 
programforslaget videre i tråd med NPH/AUs drøftinger. 
2. Som styringsparameter i Arbeidsplan 2012 vedtas at Nettverkskonferansen oppnår 
deltakelse fra minst 20 private høyskoler (medlemsinstitusjoner). 
3. NPH bevilger inntil 20.000 kroner til dekning av utgifter i forbindelse med konferansen. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
26/12 Innspill til partiprogrammer 
 
Til saken forelå sekretærens saksdokument som presenterte NPHs innspill til partienes 
programarbeid for neste stortingsperiode og partienes tilbakemeldinger (jfr. NPH/AU sak 
18/12 – Arbeidsplan for 2012). 
 
Vedtak: 
NPHs leder og sekretær  bes om å tilrettelegge videre innspill til partiprogrammene i henhold til 
NPH/AUs drøfting. NPH bør prioritere behov for større likeverdighet mellom statlige og private 
institusjoner i finansieringen og at det blir etablert en tilskuddsordning for infrastruktur i private 
høyskoler. Behovet for en komplett gjennomgang av finansieringssystemet bør vurderes opp mot en 
mer avgrenset gjennomgang av tilskuddene til private høyskoler. Dessuten bør NPH fremme behov for  
bedret studiefinansiering. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
27/12 Kontingentsystemet 
 
Til saken forelå sekretærens saksorientering om spørsmålsstillinger knyttet til 
kontingentberegning for private høyskoler som ikke mottar statlige tilskudd og for private 
høyskoler som fusjonerer. 
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Vedtak: 
1. NPH/AU fremmer sak for NPHs årsmøte 2013 som avklarer NPHs kontingentsystem med 
tanke på kontingentberegning for private høyskoler som ikke mottar statlige tilskudd og for 
private høyskoler som fusjonerer.  
2. NPH/AU foreslår at NPHs kontingentsystem opprettholdes med utgangspunkt i 1 promille 
av de statlige tilskudd samt et maksimums og et minimumsbeløp for de største og de minste 
private høyskoler som fastsettes årlig av NPHs årsmøte. 
3. For private høyskoler som ikke mottar statlige tilskudd foreslår NPH/AU at medlems-
kontingenten beregnes ved at institusjonens studie- og forskningsvirksomhet (i den grad slik 
virksomhet kan rapporteres) ses i forhold til slik virksomhet i tilsvarende private høyskoler 
som mottar statlige tilskudd. NPH-kontingent beregnes i henhold til nivået på utdannings- og 
forskningsvirksomheten i den enkelte medlemsinstitusjon, ikke i henhold til for eksempel 
nivået på den private høyskolens samlede omsetning. 
4. For private høyskoler som fusjonerer forslår NPH/AU at de fusjonerte medlems-
institusjonene fra og med kalenderåret etter fusjonen gis en samlet medlemskontingent 
beregnet i henhold til samlet statlig tilskudd/ studie- og forskningsvirksomhet. For 
inneværende kalenderår beregnes kontingenten for de enkelte medlemsinstitusjonene 
(uavhengig av fusjonen), jfr. NPHs vedtekters § 9.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
28/12 Januarseminar 2013 
 
Til saken forelå sekretærens notat om mulig tematikk for et januarseminar i NPH-regi 2013. 
  
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Sekretæren bes om å utrede mulighetene for et samarbeid med UHR 
og/eller evt. andre om et slikt seminar. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
29/12 Søknad om observatørstatus Norsk Gestaltinstitutt 
 
Til saken forelå søknad om observatørstatus for Norsk Gestaltinstitutt. Søknaden skal endelig 
behandles på NPHs årsmøte 4.- 5. mars 2013.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til et senere møte. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
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30/12 Referatsaker 
 
Vedtak: 
Følgende referatsaker ble tatt til orientering: 
30.1 KD fordeling av nye studieplasser (4% til private høyskoler) – muntlig referat 
30.2 Rapport fra UHRs representantskapsmøte Molde 23.-24. mai 2012      

(Spørjeundersøking om UHR si rolle og funksjon) – se vedlagte referat 
30.3 Rapport fra KDs forskningspolitiske konferanse Oslo 29. mai 2012  

(Forskningsbarometeret 2012) – muntlig referat 
30.4 Oppnevning til programkomite for BIBSYSs brukermøte 2013 - 

(NLA-bibliotekar Bente Solheim er oppnevnt 1. juni 2012). 
30.5 Stortingets behandling av St.meld.13 (2011-2012) Samspill i praksis  
30.6 NPHs høringsuttalelse om KDs utkast til forskrift om Nasjonalt  

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Ny høring om henvisningsrapporten – 
muntlig referat 

30.7 Rapport fra Årsmøte i Kunnskap Oslo – muntlig referat 
30.8 Notat med noen «findings» etter sommersamtale med Ola Stave den 27.06.12 – se  

vedlagte referat 
30.9 Diakonhjemmet høgskole har per 1. august 2012 fått rett til å tildele doktorgrad i  

diakoni, verdier og profesjonell praksis – muntlig referat 
30.10 Besøk på Rådgiverforumets landskurs, Tønsberg 13.-14. september 2012 – muntlig  

Orientering. 
30.11 Anbefaling fra ministerkomiteen i Europarådet angående myndigheters ansvar for å  

sikre akademisk frihet og institusjonell autonomi - Recommendation CM/ Rec (2012)7 
 

. 
 
31/12 Søknad om medlemsskap fra Noroff University College 
 
Til saken forelå søknad om medlemskap i NPH fra Noroff University College. Søknaden skal 
endelig behandles på NPHs årsmøte 4.- 5. mars 2013.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til et senere møte. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
aje 
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