
 
 
Strategisk plan for Nettverk for private høyskoler (NPH) 2014-2017 
  
«Større grad av likeverdighet» 
 
Hovedmålsetting 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) skal være et egnet samarbeidsorgan for 
norske private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler. NPH vil 
primært forbedre medlemmenes rammevilkår og skape større grad av 
likeverdighet for at disse institusjonene skal kunne utføre sitt viktige 
samfunnsoppdrag.  
 
NPHs arbeid 2014-2017 vil ha målsettinger, strategier og nøkkelindikatorer på tre 
hovedområder: 
 Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår 
 Internt nettverkssamarbeid 
 Øvrig relasjonsarbeid 

 
 
1. Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår 
 
Målsetting: 
Grunnfinansieringen til private høyskoler økes og det skapes større grad av 
likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler. 
 
Strategier: 

- NPH vil påvirke Stortingets årlige behandling av budsjetter, stortingsmeldinger 
og forslag fra enkeltrepresentanter.  

- NPH vil holde god kontakt med KUF-komiteens leder og medlemmer. 
- NPH vil påvirke Departementets arbeid med budsjetter, stortingsmeldinger og 

andre saker med relevans for private høyskolers virksomhet.  
- NPH vil arbeide for en departemental gjennomgang av finansieringssystemet for 

private høyskoler ved et partssammensatt utvalg. Slik gjennomgang kan bidra til 
å skape grunnlag for større likeverdighet bl.a. med sikte på å styrke private 
høyskolers grunnfinansiering. 

1 

 



- De årlige dialogmøter mellom Departementet og private høyskoler søkes 
videreført, men NPH vil initiere en samtale med Departementet om hvordan 
dialogen kan forbedres. 

- NPH vil utrede alternative modeller for husleietilskudd til private høyskoler 
(husleieordning/ kapitaltilskudd og lignende) 

 
Nøkkelindikatorer: 

- Statlige tilskuddsordninger for private høyskoler er vesentlig forbedret 
sammenlignet med tilskuddsnivået i 2013. 

 
I løpet av perioden skal: 

- den såkalte utgangsposisjon for private høyskoler i finansieringssystemet styrkes 
- statstilskuddet til private høyskoler øke fra 3,5 til minst 5 prosent av 

totalrammen.  
- 10-15 prosent av nye studieplasser etableres i private høyskoler 
- 10-15 prosent av nye stipendiatstillinger tildeles private høyskoler 
- finansieringssystemets forhold mellom basis og insentiver (60/40) beholdes, 

men så vel grunnfinansiering som insentiver skal være økt og 
tilskuddskategoriene skal være ajourført 

- det etableres en tilskuddsordning for infrastruktur/ husleie i private høyskoler 
- finansieringssystemet avspeile NOKUTs institusjonsakkrediteringer  
- private høyskoler motta en rimelig andel av statlige bevilgninger til nye tiltak i 

sektoren (jfr. gaveforsterkningsordning, skattefritaksordninger, SAK, 
momsrefusjoner o.l.) 

 
2. Internt nettverkssamarbeid 
 
Målsetting: 
NPH skal være et relevant samarbeidsorgan med tilfredse medlemsinstitusjoner   
 
Strategier: 

- NPH opprettholder vedtektenes bestemmelser om medlemsvilkår og 
vedtektenes forståelse av NPH som en supplerende arbeidsform for 
medlemmene. NPH skal ikke utvikles til noe overordnet organ. 

- NPHs aktivitet søkes opprettholdt minst på nivå med arbeidsplanen for 2013, 
men dimensjonering av NPHs budsjett vedtas av årsmøte.  

- NPHs sekretariat dimensjoneres av arbeidsutvalget. Det bør etableres en fulltids 
sekretærstilling. 

 
Nøkkelindikatorer: 

- NPHs årsmeldinger viser et aktivitetsnivå på størrelse med aktiviteten i 2012-
2013 

- NPHs medlemstall opprettholdes 
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3. Øvrig relasjonsarbeid  
 
Målsetting: 

- NPH skal være et konstruktivt bindeledd for private høyskoler overfor 
Stortinget, Departementet og dets underliggende organer, og overfor UHR 
(spesielt med tanke på de private høyskoler som ikke er medlem av UHR).  

- NPH skal være aktiv lyttepost internasjonalt og slik bidra til å formidle 
internasjonale impulser til medlemsinstitusjonene. 

 
Strategier: 

- NPH skal levere innspill til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken i 
tråd med private høyskolebehov og i kontakt med UHR, NSO og relevante 
arbeidsgiverorganisasjoner. 

- NPH skal bidra til omdømmebygging for private høyskoler i offentligheten 
- NPHs skal utnytte viktige internasjonale «utdanningspolitiske lytteposter» som 

EUA (European University Association), IMHE/ OECD (Program on 
Institutional Management/ OECD) og ACA (Academic Cooperation 
Association).  

 
Nøkkelindikatorer: 

- NPH er fortsatt høringsorgan for KD med underliggende organer og nominerer 
kandidater til ulike statlige styrer/ utvalg og samarbeidstiltak i sektoren  

- Institusjonsakkrediterte private høyskoler inviteres til statsrådens årlige 
kontaktmøte med sektoren fra og med januar 2014. 

 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH) ble etablert den 18. september  2000.  
NPH har per 1. januar 2014 følgende 26 medlemsinstitusjoner: 
 

o Ansgar Teologiske Høgskole 
o Atlantis Medisinske Høgskole AS 
o Barratt Due musikkinstitutt 
o Bergen Arkitektskole (BAS) 
o Bjørknes Høyskole 
o Den norske Eurytmihøyskole 
o Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 
o Diakonhjemmet Høgskole 
o Haraldsplass diakonale høgskole 
o Dronning Maud Minnes Høgskole 
o Fjellhaug internasjonale Høgskole 
o Handelshøyskolen BI 
o Høgskolen Betanien 
o Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 
o Høyskolen Campus Kristiania (CK) 
o Høyskolen Diakonova 
o Høyskolen for Ledelse og Teologi 
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o Lovisenberg diakonale høgskole 
o Misjonshøgskolen 
o NLA Høgskolen 
o Nordisk Institutt for Scene og Studio AS (NISS) 
o Norges Dansehøyskole (NDH) 
o Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) 
o Noroff University College AS 
o Rudolf Steinerhøyskolen 
o Westerdals Høyskole AS 

 
Norsk Gestaltinstitutts Høgskole AS er assosiert medlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettverk for private høyskoler (NPH)  
The Norwegian Network for Private Higher Education Institutions 
Pb.5144 Majorstuen, 0302 Oslo 
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