
 

       

 

Invitasjon til  

NPHs nettverkskonferanse 2016 
 

 

NPH inviterer ledere i private høyskoler og aktuelle observatører til høstens 

nettverkskonferanse: 

 

Mandag den 17. oktober 2016 på VID vitenskapelige høgskole,  

studiested Diakonhjemmet i Oslo 

 

Påmelding til Brit Lyngner brit.lyngner@vid.no innen mandag den 3. oktober 2017 
 
Konferansetema: 

Skjerpede rammevilkår for private høyskoler? 
 
I løpet av få måneder kan norske, private høyskoler oppleve en betydelig endring i sine 

rammevilkår.  

- Uh-loven vil få nye regler for forvaltningen av tilskudd og egenbetaling i private 

høyskoler og tilsynet med private høyskoler vil bli skjerpet (ny tilsynsenhet).  

- Kriteriene for kvalitet vil bli skjerpet med ny studiekvalitetsforskrift og NOKUT vil 

tydeliggjøre disse kriteriene i ny studietilsynsforskrift.  

- Som følge av en merknad fra Stortingets KUF-komite vil det komme en gjennomgang 

av de statlige tilskudd til private høyskoler. Dette kan på sikt justere finansierings-

systemet for private høyskoler.  

- Uh-sektoren, med stadig større (og fusjonerte) institusjoner, har behov for nye 

helhetlige IKT-strategier knyttet til utdanning, forskning og ikke minst forvaltning. 

Hvilken betydning vil dette utredningsarbeidet kunne få for norske private høyskoler?  

 

Samlet sett er det derfor viktig for private høyskoleledere å møtes til nettverkskonferanse 

denne høsten. Både med tanke på å bli bedre orientert, men også med tanke på å få diskutert 

viktige sider ved den aktuelle utdanningspolitiske situasjonen fremover. 

 

Program for dagen (se neste side): 

mailto:brit.lyngner@vid.no


Konferanseprogram: 
 
kl. 09.30         Registrering og kaffe/te 

 

kl. 10.00-10:15  Åpning og velkomst  

   Rektor Ingunn Moser (VID) - NPHs nestleder og konferanseleder 

 

kl. 10.15-11.15  Nye økonomiske rammevilkår og forsterket tilsyn - 

   «Kunnskapsdepartementets time» med presentasjon av forslag til statsbudsjett  

   Avdelingsdirektør Håvard Tvinnereim og seniorrådgiver Audun Digerud Berg 

   Kunnskapsdepartementet 

 

kl. 11.15-11.45  Nye kriterier for kvalitet – ny studietilsynsforskrift  

   Tilsynsdirektør Øystein Lund, NOKUT  

 

kl. 11.45-12.30  Lunsj 

 

kl. 12.30-13.15 Nye IKT-strategier og helhetlige løsninger i uh-sektoren 

 Dekan Morten Dæhlen, UiO, leder av KDs arbeidsgruppe. 

 

kl. 13.15-13.45  Kaffe/ frukt 

 

kl. 13.45-15.00  Skjerpede rammevilkår for private høyskoler og deres eiere   

   Stortingsrepresentanter i KUF-komiteen er invitert. 

 
Programforbehold 

 

Påmelding til Brit Lyngner brit.lyngner@vid.no innen mandag den 3. oktober 2017 
 

 

Ankomst 

VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet i Oslo ligger i (relativt solid) 

gangavstand fra Majorstua, men nær T-banestasjonen Frøen, langs linje nr.1 (Frognerseteren). 

Det finnes for øvrig parkeringsmuligheter mot avgift. Vel møtt! 
 

 

 

Med vennlig hilsen for 

Nettverk for private høyskoler 

 

Arne J.Eriksen 

NPH-sekretær 

 

 
 
 
 

 
Nettverk for private høyskoler (NPH)  
The Norwegian Network for Private Higher Education Institutions 

Pb.5144 Majorstuen, 0302 Oslo 

arne.j.eriksen@mf.no tlf. 22590558/ 92012813 
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