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         Oslo 25. oktober 2007 
Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 
Stortinget 
 
 
NOTAT TIL MØTE MED NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH)     
TORSDAG 25. OKTOBER 2007  
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for invitasjonen til møte med komiteens 
saksordfører. Vidar L. Haanes (NPHs leder og rektor på Det teologiske Menighetsfakultet) vil 
representere nettverket. NPH ønsker i tilknytning til Regjeringens budsjettforslag å fremme 
følgende synspunkter: 
 

1. NPH vil påpeke at komiteens merknad i 2006 om ”lave resultat på 
forskningsindikatorene ved private høyskoler” ikke er dekkende for sakens realiteter, 
og bør nyanseres. Private høyskoler har i liten grad mottatt strategiske 
forskningsmidler. På tross av dette viser en undersøkelse utarbeidet for Forskerforum 
av Bjug Bøyum ved NSD, at private høyskoler i perioden 2005-2006, er på høyde med 
statlige høyskoler. Dette synliggjøres når man måler publiseringspoeng pr. 
forskerårsverk. Statlige høyskoler har gjennom flere år blitt tildelt et betydelig antall 
stipendiater (331). Statlige institusjoner har dessuten hatt en eksklusiv tilgang til egne 
forskningsprogrammer i NFR.  

 
2. NPH mener budsjettforslaget som gir 5 stipendiater til private høyskoler er for lavt. 

Med bakgrunn i samfunnets satsning på kvalitetsheving i utdanning til velferdsyrker 
(profesjonsutdanninger), mener NPH at Dronning Maud Minne høgskole 
(Trondheim), Høgskolen Diakonova (Oslo), Lovisenberg diakonale høgskole (Oslo), 
Betanien diakonale høgskole (Bergen) og Diakonissehjemmets høgskole (Bergen) 
burde fått stipendiatstillinger/ strategiske forskningsmidler i år.  

 
3. Komiteen ba i 2005 departementet om ”en samlet gjennomgang av statlige tilskudd til 

private høyskoler”. Departementet presenterte sin gjennomgang i fjorårets budsjett-
forslag. Årets budsjettforslag viser at systemet for tilskudd basert på studie- og 
publikasjonspoeng nå er blitt likeverdige med tilskuddene til statlige institusjoner. 
Men det ligger et betydelig problem i at det samlede tilskudd til private høyskoler i 
2002 (finansieringssystemets utgangsposisjon) fortsatt virker inn på hva som anses å 
være et rimelig nivå for et samlet tilskudd til private høyskoler i 2008. Et resultat av 
dette er at det foretas tilfeldige allokeringer av statlige tilskudd mellom private 
høyskoler. Årets budsjettforslag gir for eksempel økt satsning på førskolelærerut-
danning ved Dronning Maud Minne Høgskole (25 studieplasser) ved å kutte 



 2 

basiskomponenten til Handelshøyskolen BI tilsvarende. Et annet resultat er at 
bibelskoler som har gått over til å bli høyskoler i henhold til NOKUTs akkreditering, 
har vansker med å etablere et rimelig nivå på statlige tilskudd.                                             
                                                                                                
Basiskomponenten utgjør dessuten en stadig mindre andel av det samlede statlige 
tilskudd til enkelte av de private høyskolene. På grunnlag av de betydelige 
overføringer til statlige institusjoner som ligger i tilskudd til bygg, vitenskapelig 
utstyr/ infrastruktur, strategiske forskningsmidler etc. utenfor finansieringssystemet, 
mener NPH det er berettiget å hevde at de statlige tilskudd til private høyskoler i 2002 
var for lavt. Det må derfor fortsatt arbeides for at nivået på statlige tilskudd til private 
høyskoler blir hevet til et rimelig nivå.  

  
4. Nettverk for private høyskoler (NPH) har hatt en betydelig rolle i den relasjonen som 

har utviklet seg mellom offentlige myndigheter og private høyskoler siden 2002. NPH 
har påtatt seg samordningsoppgaver for høyskolene og vært en viktig 
kommunikasjonskanal for departementet. En rekke poster i budsjettforslaget viser at 
tilsvarende organisasjoner mottar statlige tilskudd til sitt arbeid. NPH har søkt om 
300.000 kroner for bl.a. å ivareta viktige samordningsoppgaver med sikte på å øke 
kvaliteten på høyere utdanning i private høyskoler, men har fått avslag fra 
Departementet med den begrunnelse at departementet ”disponerer dessverre ikke 
midler til formålet”. NPH ber Stortinget gi Departementet slik disposisjonsrett i 2008. 
 

Med vennlig hilsen for 
NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 
 
 
 
Vidar L.Haanes  
Leder  

Arne J. Eriksen 
         Sekretær  
         


