
 
       Oslo 11. september 2009 
 
 

Invitasjon til NPHs nettverkskonferanse 2009 
 
Private høyskoler i det nasjonale handlingsrom 
 
NPHs medlemsinstitusjoner og inviterte observatører  ønskes velkommen til høstens 
nettverkskonferanse mandag den 19. oktober 2009 (se vedlagte program).  
 
Nettverkskonferansen er et møtested der private høyskoleledere gis anledning til å dele 
erfaringer og få informasjon. Departementet vil presentere forslag til statsbudsjett for 2010. 
Finansieringssystemet for statlige tilskudd til høyere utdanning er evaluert og resultatet 
presenteres med budsjettet. Dernest er SAK (samarbeid-, arbeidsdeling og konsentrasjon) – 
statsrådens mantra siste året – satt på nettverkskonferansens dagorden. Her vil ulike private 
høyskoler presentere erfaringer fra eget strategiske arbeid. Til slutt vil NOKUTs direktør 
Terje Mørland presentere NOKUTs nye strategiplan. 
 
Konferansen finner sted på Lovisenberg diakonale høgskole, like ved Lovisenberg sykehus i 
Oslo. Høyskolen er en av Norges eldste private høyskoler og institusjonen er kjent for å stelle 
godt med både pasienter og konferansedeltakere. Det er god bussforbindelse enten med 
bussrute 37 (Nydalen) fra Oslo sentrum til Lovisenberggata eller bussrute 20 (Galgeberg) fra 
Majorstua til Fayes gate. 
 
Påmelding til NPHs sekretær, Arne J.Eriksen, arne.j.eriksen@mf innen 12. oktober 2009. 
 
Nettverkskonferansen er gratis. Velkommen! 
 
Med vennlig hilsen for  
Nettverk for private høyskoler (NPH) 
 
Vidar L.Haanes 
Leder 
      Arne J.Eriksen 
      Sekretær 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NPHs nettverkskonferanse 2009 
 
Private høyskoler i det nasjonale handlingsrom 
Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggaten 15, Oslo 
mandag den 19. oktober 2009  
 
Program 
 
10.00-10.30 Registrering og kaffe  
10.30-11.00 Åpning og kulturelt i ”Cathinka Guldbergs stue” 
11.00-13.00  Statsbudsjettet 2010 ved avdelingsdirektør Hedda Huseby 
   Spørsmål og debatt  
        Resultater av evalueringen av finansieringssystemet ved  
    seniorrådgiver Anne Line Wold 
   Spørsmål og debatt 
13.00-14.00  Lunsj 
14.00-15.30  SAK - en sak også for private høyskoler? – noen statusrapporter  
  1. Institusjonelle fusjoner (privat/ privat) 
   Norsk lærerakademi (NLA) v/ rektor Bjarne Kvam 
  2. Institusjonelt samarbeid om mastergradsutdanninger (privat/ statlig) 
   Campus Kristiania v/org.-&kvalitetssjef Aleksander Nicolic 
  3. Institusjonelt samarbeid på flere gradsnivåer (privat/ privat/ statlig) 
   Det teologiske Menighetsfakultet v/ rektor Vidar L.Haanes  
  4. Institusjonelt samarbeid om mastergradsutdanninger (privat/ privat) 

Diakonhjemmet Høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole v/ 
rektor Harald Askeland og rektor Kari Gran Bøe  

15.30-16.00 Fruktpause 
16.00-17.00  Fra mest kontroll til både kontroll og utvikling: Hvordan vil private  

høyskoler merke NOKUTs nye strategi? ved direktør Terje Mørland, NOKUT 
17.00  Avslutning 
 
 
 
11.09.09 
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