
 
 
          Oslo 04.02.13 
 
 
 
Til NPHs medlemmer og observatører 
 
Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i  
Nettverk for private høyskoler (NPH)  
 
Årets møtested: Høgskolen Diakonova,  
Fredensborgvn 24 Q, Oslo den 4.-5. mars 2013 
 
I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter fra hver 
medlemsinstitusjon og inviterte observatører til NPHs årsmøte, årsmøtemiddag 
og årskonferanse den 4.- 5. mars 2013. Nedenfor følger: 

• Saksdokumenter til årsmøtet (følger i eget vedlegg) 
• Program for årskonferansen (se nedenfor) 
• Påmeldingsskjema til årsmøte. –middag og årskonferanse (se nedenfor) 

 
Årsmøte 
NPHs årsmøte avholdes mandag den 4. mars. Årsmøtet starter med lunsj 
kl.12.30 før årsmøtet settes kl.13.15. Årsmøtet avsluttes ca. kl.16.00 
  
Årsmøtemiddag 
Det inviteres til årsmøtemiddag om kvelden mandag den 4. mars på 
Ekebergrestauranten med samling kl.18.30. Det blir kåseri av adm. dir. Lars Erik 
Flatø og kulturelt innslag fra Barratt Due Musikkinstitutt. Spesielle behov 
(allergier etc) bes meldt ( se påmeldingsskjemaet). 
 
Konferanseavgift  
Årets møte-/konferanseavgift (inkl. årsmøtemiddag) er 1500 kroner per deltaker 
/ observatør.  Regning vil bli ettersendt. En reduksjon (kr. 500) kan påregnes ved 
forhåndsmeldt forfall fra årsmøtemiddagen. 



 
Reise og overnatting 
Reiser og overnatting ordnes av den enkelte.  
 
Påmelding 
Vedlagte påmeldingsskjema (se nedenfor) sendes til Høgskolen Diakonova 
<hovedkontor@diakonova.no>innen onsdag den 20. februar 2013. 
 
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen for  
Arbeidsutvalget i Nettverk for private høyskoler (NPH) 
 
Arne J.Eriksen 
NPH-sekretær 
 
 
 



NPHs årsmøte og årskonferanse 2013 
 
Påmeldingsskjema 
 
Sendes som e-postvedlegg til Høgskolen Diakonova 
<hovedkontor@diakonova.no> innen  
onsdag den 20. februar 2013 
 
Kontaktperson: Vidar Brundtland Steder tlf. 22986300.  
 
 
 
Navn/ tittel   

 
Institusjon/ 
organisasjon 

 
 

 
 
Påmeldingen gjelder: 
 
NPHs årsmøte 
4. mars 2013 
 
Årsmøtemiddag                                 Spesielle ernæringsbehov  
4. mars 2013 kl.18.30          (diett, matallergi etc): 
 
Årskonferanse 
5. mars 2013 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
aje 
04.02.13 
 



  
 
 
 

 
Program for NPHs årskonferanse 2013 

 

Rapportering, rangering og blomstrende kvalitet? 
 

 
 
Tid:    Tirsdag  den 5. mars 2013 kl.09.00-16.00 
Sted:    Høgskolen Diakonova, Fredensborgvn.24Q i Oslo,  
Konferanseleder:  Rektor Vidar L. Haanes, MF (NPH’s leder) 

 
Konferanseprogram 
Tirsdag den 5. mars 2013 
08.30-09.00    Registrering og kaffe 
 
09.00-09.30  Velkomst og innføring i dagens tema 

Rektorene Runo Lilleaasen (Diakonova) og Vidar L.Haanes, MF 
(NPHs leder) 
 

09.30-10.45  «U-multirank  - me veit det, men me ligar det ikkje!!»  
Presentasjon av prosjektkoordinator Gero Federkeil, CHE 
EU har etablert en såkalt flerdimensjonal ranking og enda en ny blomst 
Hva omfatter U-multirank og hvordan kan den få betydning for norske 
universiteter og høyskoler?(Engelskspråklig sesjon)  
 

10.45-11.15 Kaffe&frukt 
 
11.15-11.45  «Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner» 

Innlegg ved Ingvild Marheim Larsen, fagsjef i Uh-avdelingen KD 
Kan det finnes gode synergier mellom institusjonell styring 
(institusjonelt baserte indikatorer), statlig rapportering (dbh), 
institusjonelt kvalitetsarbeid (NOKUT) og internasjonal rangering (U-
multirank)». 



 
 
11.45-12.10 «Hva mener norske studenter om europeiske rangeringer?» 

Innlegg ved Erin Nordal, NSOs internasjonalt ansvarlige  
 

12.10-12.30 «Finnes en grense for dokumentasjon og antall rapporter?» 
 Innlegg ved rektor Bjørn Hanssen, NITH 
 
12.30-13.30  Lunsj og omvisning i Høgskolen Diakonovas nye lokaler 
 
13.30-14.00  «Viktige saker fra en arbeidsgivers portefølje» 
   Forhandlingssjef Trine-Lise Wefald, Virke presenterer bl.a. mulige 

pensjonsforpliktelser for norske private høyskoler.  
 
14.00-15.30  «Hvordan kan finansieringssystemet forbedres?» 
   1. Innledning til gruppearbeid ved sekretær Arne J.Eriksen, NPH 
   2. Gruppearbeid i tre grupper 
   Flere utkast til partiprogrammer for neste stortingsperiode nevner  

behov for å evaluere og forbedre finansieringssystemet for norsk høyere 
utdanning. Hva mener NPHs medlemsinstitusjoner bør evalueres og 
forbedres?   

 
15.30-16.00  Oppsummering og avslutning 
 
Programforbehold 


