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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 
 
Sted:   Handelshøyskolen BI, Oslo 
Tilstede:  Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser,  

og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).  
Forfall: Marianne Skjulhaug og Aleksander Nikolic, 

 
Ved møtets begynnelse ble Jens Folland ønsket velkommen til arbeidet i NPH. Før møtet 
hadde NPH/AU samtale med Kristin Dahl, BI, styremedlem i Norgesuniversitetet. Etter møtet 
hadde NPH/AU samtale med Jens-Petter Tøndel, BI, nyvalgt styremedlem i Senter for 
internasjonalisering av høyere utdanning. Notater fra samtalene er vedlagt protokollen. 
 
30/11  Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 

31/11  GODKJENNING AV REFERAT FRA AU’s MØTE DEN 6. MAI 2011 
32/11 FORNYEDE NPH-STRATEGIER 2011-13 ETTER DIALOGMØTET OG 

RNB 2011 
33/11 SEKTORENS NYE MÅLSTRUKTUR OG STYRINGSPARAMETRE  
34/11 NPHs NETTVERKSKONFERANSE 2011 
35/11 NPHs JANUARSEMINAR 2012 
36/11 NPHs ÅRSKONFERANSE 2012 
37/11 OPPNEVNING AV NPH-REPRESENTANT I REFERANSEGRUPPE FOR 

ARBEIDET MED LÆRERUTDANNING 8 – 13. 
38/11 REFERATSAKER 
39/11 FORSLAG TIL MEDLEM I NORGESUNIVERSITETETS STYRE 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
31/11 Godkjenning av referat fra AU’s møte den 6. mai 2011 
 
Utkast til referat var utsendt. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
Vedtaket var enstemmig  



 2

32/11 Fornyede NPH-strategier 2011-13 etter dialogmøtet og RNB 2011 
 
Til saken forelå saksdokument som drøfter Stortingets behandling av Revidert 
nasjonalbudsjett (RNB) den 17. juni 2011 og konklusjoner etter dialogmøtet mellom KD og 
private høyskoler den 31. mai 2011. I følge saksdokumentet må NPH justere en ambisiøs 
målsetting i NPHs Arbeidsplan for 2011 med tanke på forbedring av private høyskolers 
rammevilkår (pkt.2). Dokumentet drøfter også forslag til strategi for å kunne nå en fornyet 
målsetting. Strategien er knyttet til konferanser, påvirkningsarbeid, dialogmøter og skriving 
av avisartikler/ kronikker. 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU utvider perspektivet på arbeidet med private høyskolers rammevilkår i NPHs 
arbeidsplan for 2011 (pkt.2) til å gjelde frem til Stortingsvalget 2013. 

2. NPH/AU vil i arbeidet ha som overordnet målsetting at rammen for statlige tilskudd til 
private høyskoler økes ved å fokusere på økte tilskudd til infrastruktur, fullfinansierte 
studieplasser og forskning i private høyskoler 

3. Dokumentasjonsprosjektets arbeidsgruppe (Eriksen, Øgaard, Salicath og sekretæren) 
bes om å etablere grunnlag for et konkret krav om tilskudd til infrastruktur og vurdere 
betydningen av en ekstern analyse. 

4. NPH/AU vil frem til Stortingsvalget 2013 benytte konferanser, lobbyarbeid, 
dialogmøter og skriving av avisinnlegg/ kronikker i sitt arbeid for å fremme private 
høyskolers rammevilkår.  

5. NPH/AU ber medlemsinstitusjonenes ledelse å omtale private høyskolers rammevilkår 
i lokalaviser frem til stortingsvalget 2013 i tråd med NPHs strategi.  

 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
33/11 Sektorens nye målstruktur og styringsparametre 
 
KD har sendt ut orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i 2012, jfr. brev 
til institusjonene m.fl. datert den 23.06.11. NPH har deltatt i en referansegruppe for KDs 
arbeid med saken. Antallet målformuleringer er betydelig redusert. Dagens målstruktur har 
hatt 16 felles virksomhetsmål og 34 styringsparametere. Ny målstruktur omfatter sektormål 
for utdanning, forskning, formidling og forvaltning. Men virksomhetsmål vil heretter 
overlates til institusjonene å formulere. Antall styringsparametere for sektormålene er redusert 
til 11 styringsparametere. Dette innebærer en betydelig reduksjon. KD vil presentere den nye 
målstrukturen med sine styringsparametere på Nettverkskonferansen i Bergen den 10. oktober 
2011. 
 
Vedtak: 
NPH/AU tar KDs orientering til etterretning, og tar sikte på en avklaring av enkeltspørsmål 
tilknyttet nytt rapporteringssystem under Nettverkskonferansen den 10. oktober 2011.09.01 
 
Vedtaket var enstemmig 
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34/11 NPHs nettverkskonferanse 2011 
 
NPH/AU arrangerer nettverkskonferanse på Haraldsplass diakonale høgskole mandag den 10. 
oktober 2011 kl.10-15 (jfr. NPH/AU sak 20/11). Til å forberede konferansen er det etablert en 
arbeidsgruppe med Jørn-Henning Theis, Marianne Skjulhaug, Bjørg Sveinall Øgaard og 
NPHs sekretær. Arbeidsgruppens forslag til program har tre hovedbolker (pluss lunsj): 
1. KDs forslag til rammevilkår for private høyskoler 2012  
2. Private høyskolers samfunnskontrakter på fagområdene pedagogikk, helse og arkitektur  
3. Utdanningspolitisk debatt om infrastruktur, studieplasser og forskning 
 
Vedtak: 

1. NPH/AU tar arbeidsgruppens programforslag til etterretning  
2.  NPHs sekretær bes snarest sende endelig invitasjon til NPHs medlemsinstitusjoner og 

observatører. Hver medlemsinstitusjon inviteres med inntil to deltakere (rektorer og 
administrative ledere). 

3.  NPH/AU tar sikte på at Nettverkskonferansen skal fremme synspunkter på KDs forslag 
til statsbudsjett 2012 og på NPHs innspill til statsbudsjett 2013.  

4.  NPH/AU vil vedta NPHs merknader til statsbudsjettet 2012 og innspill til 
statsbudsjettet 2013 på neste møte. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
35/11 NPHs januarseminar 2012 
 
Av tidsmessige grunner rakk ikke NPH/AU å behandle saken på dette møtet 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
36/11 NPHs årskonferanse 2012 
 
Av tidsmessige grunner rakk ikke NPH/AU å behandle saken på dette møtet 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 
Vedtaket var enstemmig  
 
 
37/11 Oppnevning av NPHs representant i KDs referansegruppe for arbeidet 
med lærerutdanning 8-13. 
 
KD har bedt NPH oppnevne representant til referansegruppen som skal bistå KD i arbeidet 
med lærerutdanning 8-13, jfr. KDs brev datert den 6. juli 2011.  
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Vedtak: 
Bjarne Kvam, NLA oppnevnes som NPHs representant i KDs referansegruppe for 
lærerutdanning 8-13.  
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
 
38/11 Referatsaker 
 
Av tidsmessige grunner rakk ikke NPH/AU å behandle saken på dette møtet 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 
Vedtaket var enstemmig  
 
 
39/11 Forslag til medlem i Norgesuniversitetets styre 
 
Funksjonsperioden for Norgesuniversitetets styre utløper den 31.12.11. NPH’s representanter 
inneværende periode har vært direktør Kristin Dahl, Handelshøyskole BI og rektor Mardon 
Breimoen, Høgskolen Diakonova. KD har i brev datert den 11. august 2011 bedt NPH 
fremme forslag på nytt styremedlem og varamedlem i Norgesuniversitetets styre fra og med 1. 
januar 2012. Styrets funksjonsperiode er normalt fire år (-31.12.2015).  
 
Vedtak: 
NPH/AU foreslår å prolongere funksjonstiden for Kristin Dahl og Mardon Breimoen til en ny 
styreperiode i Norgesuniversitetet. 
 
Vedtaket var enstemmig 
 
 
aje 
01.10.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Notat fra NPH/AUs samtale med 
direktør Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI 
styremedlem i Norgesuniversitetet 
 
 

1. Norgesuniversitetet har sekretariat i Tromsø med 12 tilsatte. Eva Gjerdrum er daglig 
leder.. Julie Feilberg, NTNU er styreleder. 

2. NU driver mye informasjonsarbeid via web-baserte løsninger, utredningsarbeid og 
rapporteringsarbeid 

3. KDs tilstandsrapporter 2006-2011 viser en positiv utvikling på området. Det skjer en 
fleksibilisering av campusbaserte studier. Dette visker ut skillet mellom hel- og 
deltidssstudentene. 

4. Det oppstår flere spørsmålsstillinger om rettighet i feltet. NU har gode 
informasjonssider (DelRett osv)  http://delrett.no/ 

5. NU arrangerer konferanse om den digitale tilstand i norsk høyere utdanning 
http://norgesuniversitetet.no/digital_tilstand_konferanse2011 

6. NU informerer om digitale verktøy http://norgesuniversitetet.no/ikt/digitale-verktoy-
slik-gjor-du-det 

7. Fleksible studier profilerer enkelte institusjoner. NSO er fornøyd med at stadig flere 
studenter får del i dette. 

8. Når en digital kompetanse er utviklet i videregående skole bør studenter i høyere 
utdanning møte et tilsvarende kompetansenivå.  

9. Man må tilrettelegge samarbeid med andre institusjoner for å få prosjektmidler fra NU 
10. Norgesuniversitetets (NUs) funksjon som markedskoordinator av etter- og 

videreutdanningskurs ved norske universiteter og høyskoler er avsluttet. Dette burde 
kanskje tilsi et navneskifte for NU 
 

 
 
Notat fra NPH/AUs samtale med 
direktør Jens.Petter Tøndel, Handelshøyskolen BI 
styremedlem i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning 
 

1. NIFUSteps evaluering av SIU var veldig positiv 
2. KD forventer en kompetanseheving av SIUs arbeid 
3. SIU forvalter betydelige midler 
4. Viktig oppgave å profilere Norge som utdanningsland 
5. Bekymring for en utvidelse av oppgaveomfanget til også å omfatte grunnskole, vgs og 

barnehage (!) 
6. NPH bør etablere en navnebank til bruk for nominasjoner til programstyrer i SIU. 


