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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.14 
 

Sted:   MF, Oslo 

Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Jan Duvaland, Ann Kristin 

Norum og Sondre Jahr Nygaard. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  

Forfall: Aleksander Nikolic og Anneline Røssland 

 

I 2014-2015 er NSO representert i NPH/AU ved Therese Eia Lerøen (vara: Sondre Jahr 

Nygaard) som representerer NSO. De er begge fagpolitisk ansvarlig i NSO.   
 

 

Sak 33/14 Innkalling og dagsorden 
 

Vedtak:  

Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 

34/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA AU-MØTE DEN 13. JUNI 2014 

35/14 ARBEIDET I EKSPERTGRUPPE SOM UTREDER FINANSIERINGSSYSTEMET 

36/14 ARBEIDET I EKSPERTGRUPPE SOM UTREDER TILSYN MED PRIVATE  

 HØYSKOLER 

37/14 KDs ARBEID MED STRUKTURMELDING TIL STORTINGET 

38/14 NOKUTs STRATEGISKE PLAN 2015-2020 

39/14 HØRING – MOOC TIL NORGE (NOU 2014:5) 

40/14 HØRING – DAMVADs EVALUERING AV KVOTEORDNINGEN 

41/14 REFERATSAKER 

42/14 EVENTUELT 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

Sak 34/14 Godkjenning av referat fra NPH/AU’s møte 13. juni 2014 
 

Utkast til referat var utsendt. 

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Vedtaket var enstemmig  
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Sak 35/14 Arbeidet i ekspertgruppe som utreder finansieringssystemet  
 

Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument med bl.a. NPHs innspill til ekspertgruppen datert den 2. 

mai 2014. 

- Rapport fra en NPH-delegasjons (Haanes, Dalen, Moser og Eriksen) møte med 

ekspertgruppens leder og sekretariat i KD den 27. august 2014 

- Invitasjonen til Ekspertgruppens dialogmøte på Gardermoen den 16. september 2014 

 

NPH/AU fikk anledning til å drøfte forslag om en fjerde komponent i finansieringssystemet 

basert på såkalte «resultatkontrakter» mellom KD og den enkelte institusjon. Dette vil bl.a. 

utvide bruk av «aktivitetskrav» som allerede i dagens budsjettordning er pålagt høyskoler med 

utdanninger i sykepleiere, vernepleiere etc. 

 

Det vil ikke bli noen parallellsesjon for private høyskoler på Ekspertgruppens dialogmøte på 

Gardermoen den 16. september 2014, men NPHs leder er invitert til å levere et innspill på 

dialogmøtet. 

 

Vedtak: 

1. NPH/AU mener en fjerde komponent i finansieringssystemet forutsetter friske midler. 

Midler til resultatkontrakter ved en privat høyskole må ikke tas fra private høyskoler 

uten kontrakt. 

2. NPHs leder og sekretær bes for øvrig om å gi innspill til ekspertgruppen i henhold til 

NPH /AUs drøfting.  

 

Vedtaket var enstemmig 

 

 

Sak 36/14  Arbeidet i ekspertgruppe som utreder tilsyn med private høyskoler 
 

Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument  

- Dag Morten Dalens presentasjon på Ekspertgruppens seminar den 245. juni 2014. 

 
Vedtak: 

1. For å ivareta private høyskolers omdømme ser NPH/AU et behov for et tydeligere 

regelverk for statlige tilskudd til høyere utdanning i form av studielån i Statens 

lånekasse til studenter i «for-profitt-institusjoner».  

2. Dersom dagens tilskuddsordning videreføres ser NPH/AU behovet for en forsterket 

internkontroll i KD. Men ut fra en målsetting om å styrke NOKUTs politiske 

uavhengighet og NOKUTs fokus på utdanningskvalitet i høyere utdanning, håper 

NPH/AU at andre tilsynsorganer enn NOKUT kan bli foretrukket. 

3. NPHs leder og sekretær bes om å gi innspill til ekspertgruppen i henhold til NPH /AUs 

drøfting.  

 

Vedtaket var enstemmig 

 



3 

 

 

Sak 37/14 KDs arbeid med strukturmelding til Stortinget 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 

 
Private høyskoler er ikke invitert til KDs regionale dialogmøter med «sine» statlige 

universiteter og høyskoler. KD vil avholde et eget dialogmøte med private høyskoler i Oslo 

den 6. oktober 2014. 

 

Vedtak: 

NPH vil gjennom arbeidet med KDs strukturmelding til Stortinget bidra til å få NPHs 

medlemsinstitusjoner integrert i den nasjonale universitets- og høyskolestrukturen på en 

optimal måte. 

 

Vedtaket var enstemmig 

 

 

Sak 38/14 NOKUTs strategiske plan 2015-2020 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 

- Rapport fra NPH/AUs møte med NOKUTs styre og sekretariat i NOKUT den 26. 

august 2014 

 
Vedtak: 

NPHs leder og sekretær bes om å gi innspill til NOKUTs arbeid med strategisk plan 2015-

2020 i henhold til NPH /AUs drøfting  

 

Vedtaket var enstemmig 

 

 

Sak 39/14 Høring – MOOCs til Norge (NOU 2014:5) 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument 

- NOU 2014:5 MOOC til Norge (Om nye digitale læringsformer). KDs høringsfrist er 

satt til den 20. oktober 2014. 

 

Vedtak:  

NPH/AU tar sikte på endelig vedtak i saken på NPH/AUs neste møte. Sekretæren bes til neste 

møte om å legge frem et utkast til høringsuttalelse fra NPH om NOU 2014:5 (MOOC til 

Norge).  

 

Vedtaket var enstemmig 
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Sak 40/14 Høring – DAMVADs evaluering  av kvoteordningen 
Til saken forelå: 

- Sekretærens saksdokument DAMVADs Evaluation of the Quota Scheme 2001-2012 

Assessing impact in higher education and development. KDs høringsfrist er satt til den 

17. oktober 2014. 

Vedtak: 

NPH/AU tar sikte på endelig vedtak i saken på NPH/AUs neste møte. Sekretæren bes til neste 

møte om å legge frem et utkast til høringsuttalelse fra NPH om NOU 2014:5 (MOOC til 

Norge).  

 

Vedtaket var enstemmig 

 

 

 
Sak 41/14  Referatsaker  
 

Vedtak: 

NPH/AU tok følgende referatsaker til orientering: 

41.1 Arbeidet i Ekspertgruppen som utreder tilsyn og kontroll med private høyskoler, jf.  

 Dag Morten Dalens innlegg på ekspertgruppens seminar den 25. juni 2014 (vedlagt  

 innkallingens e-post) 

41.2 NPHs nettverkskonferanse på Westerdals Oslo ACT den 13. oktober 2014, jf NPH/AU  

 sak 28/14. 

41.3 Sametingets konsultasjon om høyere utdanning og forskning 9.-10.september 2014 

41.4 KDs invitasjon til møte om eksportkontroll den 22. september 2014 

41.5 Dato for KDs kontaktkonferanse, januar 2015 (initiativ overfor KD i september) 

41.6 NPH-ledelsens styreverv i IMHE/ OECD 

 

 

Vedtaket var enstemmig 
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