
 

Nettverkskonferansen høsten 2007

Eierskap i private høyskoler

Torsdag 11. oktober 2007
kl. 10-16

Sted: Det teologiske Menighetsfakultet (MF)
Gydasvei 4, Majorstuen

Ytterligere informasjoner om nettverkskonferansen

NPHs nettverkskonferanse 2007 er åpen for NPHs medlems-
institusjoner, observatører og inviterte gjester. Fra medlemsinstitusjonene 
inviteres eksterne styreledere/ -medlemmer og rektorer/ direktører. 
Konferansen er gratis. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av den 
enkelte deltaker.

NPHs nettverkskonferanse høsten 2007 avholdes på Det teologiske 
Menighetsfakultet (MF). MF feirer sitt 100-årsjubileum i 2008 som 
akkreditert vitenskapelig høyskole på fagområdene teologi og kristen-
domskunnskap. 

MF holder til langs Slemdalsveien på Majorstuen i Oslo, som 
nærmeste nabo til Norges Musikkhøgskole og Chateau Neuf. Da det 
er problematisk å fi nne parkeringsplasser i området anbefales kollektive 
reiser for eksempel med T-banen til Majorstuen stasjon. 

Påmelding innen fredag 28. september 2007 til NPHs sekretariat:
Arne.J.Eriksen@mf.no

For mer informasjon om Nettverk for private høyskoler (NPH) henvises 
det til www.nph.no



Eierskap i private høyskoler

Eierskapet i de fleste norske universiteter og høyskoler er statlig og  
utføres av Kunnskapsministeren gjennom Høyskoleavdelingen i  
Kunnskapsdepartementet.  

Eierskapet i de private høyskoler som danner Nettverk for private høy- 
skoler er mer mangfoldig. Tidligere fantes en rekke tydelige institusjons-
eiere. Disse organer som enten kaltes hovedstyrer, representantskap, 
forstanderskap etc. vedtok arbeidsplaner og budsjett, og de godkjente 
regnskap. Samtidig var de ankeorgan for viktige interne avgjørelser. 

Den nye universitetsloven har gjort et såkalt partssammensatt styre til 
øverste organ i private høyskoler. Med det er det foretatt betydelige  
endringer i de private høyskolenes eierskapsstruktur. De private høyskoler 
har som følge blitt organisert som stiftelser, A/S, foreninger etc. og eier-
skapet utfoldes først og fremst gjennom eieroppnevnte, eksterne  
styreledere/ -medlemmer. 

NPHs nettverkskonferanse på MF høsten 2007 fokuserer spesielt på 
utfordringer og kompetansebehov som eksterne styreledere/ -medlem-
mer vil ha i dagens styringssystem. Til årets nettverkskonferanse er derfor 
eksterne styreledere/-medlemmer i de private høyskolestyrene invitert 
sammen med rektorer og administrative ledere. Hvilke utfordringer står 
private høyskoler overfor i det nasjonale høyere utdanningssystemet etter 
kvalitetsreformen? Hvordan forholder private høyskoleeiere seg til betyde-
lige statlige insentiver, krav og styringssignaler? Med etableringen av et 
nasjonalt, uavhengig akkrediteringsorgan (NOKUT) er det etablert like- 
verdighet mellom statlige og private institusjoner, men hvor likt bør det 
bli?

Nettverkskonferansen tar sikte på å gi deltakerne 

-  anledning til å drøfte utfordringer ved utøvelse av eierskap i  
 private høyskoler 
-  innsyn i departementets rolle og forventninger overfor private høyskoler 
-  innsyn i det nasjonale finansieringssystemet
-  orientering om departementets fremlagte forslag til statsbudsjett  
 for 2008

Program for NPHs nettverkskonferanse på MF  
torsdag 11. oktober 2007

Eierskap i private høyskoler

09.30  Registrering og kaffe

10.00  Åpning og velkomst ved rektor Vidar L.Haanes, MF 

10.15  Styring av høyere utdanning i Norge   
  v/ ekspedisjonssjef Toril Johansson og  
  avdelingsdirektør Lars Vasbotten, KD

  Kort spørsmålsrunde

11.30  Styrets betydning for eierskap i private høyskoler  
  v/ professor Jan Grund, BI (tidligere NPH-leder)

  Kort spørsmålsrunde

12.15   Lunsj i MFs Cafe Ole

13.15  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 – sett i lys av det  
  nasjonale finansieringssystemet for høyere utdanning  
  v/ avdelingsdirektør Erik Blom Dahl, KD (forespurt)

14.00  Pause med frukt, kaffe etc.

14.30  Responser mot slutt v/ styreledere/ rektorer i private høyskoler

  Debatt

15.30   Oppsummering og avslutning ved NPHs leder.

Konferanseleder: Rektor Vidar L.Haanes, NPHs leder


