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         Oslo 16. oktober 2006 
Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 
Stortinget 
 
 
 
NOTAT TIL HØRINGEN MED NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) 
ONSDAG 18. OKTOBER 2006 KL.12.45 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for invitasjonen til høring i stortingskomiteen og 
vil stille med sitt arbeidsutvalg, Anne-Karin Nygaard (NPHs leder og rektor på Lovisenberg 
diakonale høgskole, Inge Jan Henjesand (NPHs nestleder og prorektor på Handelshøyskolen 
BI) og Arne J.Eriksen (NPHs sekretær). 
 
NPH ønsker i tilknytning til Regjeringens budsjettforslag å fremme følgende synspunkter: 
 

 
1. NPH registrerer at budsjettforslaget vil kutte basisbevilgningen til universiteter og 

høyskoler med 274,3 mill kr., hvorav 4,5 mill.kr tas fra basisbevilgningen til de 
private høyskolene. NPH mener dette kuttet må tilbakeføres til sektoren.  

 
2. NPH ser det som positivt at budsjettet i hovedsak likebehandler statlige og private 

institusjoner enten det gjelder økning eller kutt i finansieringssystemets ulike 
komponenter.  

 
3. NPH registrerer at budsjettforslaget ikke foreslår noen nye stipendiatstillinger 

kommende år. NPH mener satsningen på forskning i statlige og private høyere 
utdanningsinstitusjoner må fortsette, og at en rimelig andel av nye stipendiatstillinger 
må tilfalle private høyskoler. 

 
4. Komiteen ba i en merknad til fjorårets budsjett, departementet om ”en samlet 

gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler” . Denne gjennomgangen kan 
gjenfinnes i budsjettforslagets s. 116. NPH finner beskrivelsen av finansierings-
systemets likebehandling av statlige og private høyskoler positiv. NPH er interessert i  
komiteens vurdering av departementets gjennomgang. 

  
5. NPH mener Stortinget må påse en skattemessig likebehandling av gaver til statlige og 

private institusjoner (jfr. skatteetatens økte krav til offentlig oppnevnte 
styremedlemmer som forutsetning for skattefritak for gaver). 

 
6. NPH mener at det bør innføres likebehandling når det gjelder stipendiering av 

skolepenger. Dette betyr at stipendandel for studenter som velger å studere på en norsk 
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privat høyskole må være den samme som for studenter som velger et tilsvarende 
studium i utlandet. 

 
7. NPH mener det i budsjettåret 2007 bør bevilges penger til drift av Nettverk for private 

høyskoler (NPH). 
 
 
 
Med vennlig hilsen for 
NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 
 
 
 
Anne-Karin Nygaard 
Leder (sign.) 
          Arne J. Eriksen 
          Sekretær (sign) 

  


