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         Oslo 19. oktober 2006 
Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 
Stortinget 
 
 
 
OPPFØLGINGSNOTAT ETTER HØRINGEN MED NETTVERK FOR 
PRIVATE HØYSKOLER (NPH) ONSDAG 18. OKTOBER 2006 KL.12.45 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for anledningen til å møte 
Stortingskomiteen den 18. oktober. I møtet ble det ytret ønske om et brev som 
ytterligere klargjør NPHs synspunkt på budsjettforslaget for 2007. 
 

1. NPHs primære mål for budsjettet 2007 er å reversere kuttet på 274,3 mill 
kroner i basisbevilgningene til universiteter og høyskoler. Dette innebærer 
en reversering av kuttet på 5,8 mill. kroner i basisbevilgningen til de 
private høyskolene, jfr. budsjetteksten s. 133 (MF 1,3 mill kroner) og 
s.142 (de øvrige private høyskolene 4,5 mill kroner).  

 
Som nevnt på møtet ser NPH en positiv utvikling i retning av 
likebehandling mellom statlige og private høyskoler. Statsbudsjettet for 
2007 kan derfor bli et historisk år i så måte.  
 
NPH vil imidlertid understreke at det i finansieringssystemet må bli 
etablert skranker for hvor lave andeler av de samlede bevilgningene til 
private institusjoner basiskomponentene skal utgjøre. Dette for å sikre 
stabilitet og forutsigbarhet i tråd med kvalitetsreformens forutsetninger. 

 
2. I tillegg ønsker vi å påpeke de tilfeldige kutt som private høyskoler ble 

rammet av i statsbudsjettet for inneværende år. Noen av de private 
høyskolene fikk tilbake penger i revidert nasjonalbudsjett. For å komme à 
jour med sikte på likebehandling bør kuttet for de øvrige aktuelle 
høyskoler reverseres i statsbudsjettet for 2007.  
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Nedenfor gis en oversikt over den reversering som gjenstår. Tilskuddet til:    
a. Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen ble redusert med 3,3 mill 

kroner (er reversert med 200.000 kroner i budsjettforslaget for 
2007)   

b. Handelshøgskolen BI er redusert med 2 mill kroner 
c. Mediehøgskolen Gimlekollen er redusert med 1,6 mill kroner 
d. Norsk Reiselivshøgskole er redusert med 1,6 mill kroner 
e. Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) er redusert med 

1,5 mill kroner 
f. Norsk Lærerakademi, Bachelor- og masterstudier er redusert med 

1,1 mill kroner (er reversert med 200.000 kroner i budsjettforslaget 
for 2007)   

g. Dronning Maud Minne Høgskole ble redusert med 1 mill kroner (er 
reversert med 100.000 kroner i budsjettforslaget for 2007)   

h. til Oslo Markedshøgskole er redusert med 1 mill kroner 
i. til Eurytmihøgskolen er redusert med 0,2 mill kroner 

Dette representerer til sammen et kutt i 2006 på 13,3 mill kroner (12,8 
mill. kroner med henblikk på budsjettforslaget 2007) til den private del av 
sektoren.  
 

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

  
 


