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1)  Statsstøtte NKI FJ

2)  Statsstøtte WSoC og NISS

Struktur

Anthon B Nilsen

NKI Fjernundervisning (NKI FJ)
Statsstøtte Westerdals School of Communication AS (WSoC) og
Nordisk Institutt for Scene og Studio AS med datterselskaper (NISS)

2 3 DES. 201k

Unntatt offentlighet

Undertegnede, som er styreleder i Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABN Utdanning)
og administrerende direktør Lars Eric Onarheim i ABN Utdanning og styreleder i
WSoC, NISS og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole AS (N1TH) ønsker et
møte med Kunnskapsdepartementet vedrørende følgende 3 saker:

Undertegnede refererer til samtale med Kyrre Lekve og fortrolig notat av 11. mars
2008.

Ny lov om fjernundervisning er p.t. til høring. Uavhengig av utfallet av ny lov,
vurderer ABN Utdanning å ta NKI av statsstøtten fra og med 2010. Vi ønsker en
dialog med Departementet om dette.

WSoC og NISS er i dag godkjent under Privatskolelovens §6A. Begge skoler har
i ett år arbeidet med en høyskolesøknad, og i disse dager foreligger første utkast
til fagplaner for høyskolestudier fra begge institusjoner.

Parallelt med søknadsarbeidet har konsernet hatt en prosjektgruppe bestående
av deltagere fra WSoC, NISS og N1TH for å kvaIitetssikre søknadene fra WSoC
og NISS, samt vurdere en sammenslåing av disse virksomhetene til én enhet.

Konklusjonen fra dette arbeidet er at vi ønsker å etablere &.) høyskole bestående
av 3 institutter; N1TH, WSoC og NISS. Alle tre skoler arbeider innen kreative
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1%!
fagområder rettet mot et arbeidsmarked i vekst, men også i rask endring pga
teknologi. Vi ser at våre tre skoler i dag har høy kvalitet, er nært knyttet til
arbeidsmarkedet og at mange av våre studenter møtes på arbeidsmarkedet, men
med ulik kompetanse og ståsted.

Dette ønsker vi å styrke ved å lage én organisasjon, men opprettholde tre
institutter. Vi mener en sammenslåing vil styrke det enkelte institutts innhold
samtidig som det vil heve kvalitetsutviklingsarbeidet, samle ressurser for
forskning og utvikling og gi mulighet for samordning av en rekke fellesfunksjoner.
Vi tror at dette er viktig for at vi skal heve oss i en stadig større internasjonal
konkurranse og for at vi skal kunne skape en slagkraftig høyskole innen de
kreative fagområdene i Norge.

En juridisk sammenslåing vil medføre ett AS, men opprettholdelse av de 3
merkevarene til de enkelte instituttene.

Prosess

NITH fikk våren 2008 status som akkreditert høyskole. Vi ønsker at NITH skal
bygge opp høyskolestudier for WSoC og NISS. Vti vil ttilføre NITH store ressurser
for å sikre en høy kvalitetsmessig gjennomføring av oppbyggingen og ser også
for oss at denne prosessen vil foregå i tett dialog og i nært samarbeid med
Kunnskapsdepartementet og NOKUT.

Statsstøtte

Etter ett års arbeid har vi konkludert med at det ikke er mulig å videreføre
studietilbudene ved WSoC og NISS uten statsstøtte. Dette er på grunn av de
høye kostnader som kreves for gjennomføring av disse kreativt rettede studier. I
tillegg ser vi det ikke mulig og samfunnsmessig ansvarlig å kreve studiepenger
på godt over kr 100.000,- pr. år.

Vi ønsker da å videreføre statsstøtte som WSoC og NISS p.t. har, men under ny
lov (Lov om universiteter og høyskoler) og som en del av NITH.

3)  Egenkapital WSoC og NISS

I forbindelse med en eventuell overgang med statsstøtte fra privatskoleloven til
Universitets- og Høyskoleloven ønsker vi også å "overføre" opparbeidet
egenkapital i WSoC og NISS tii ny lov.

Vi håper Departementet har anledning til et møte om ovennevnte medio januar 2009
for videre fremdrift.

Med vennlig hilsen
Anthon B Nitt" Utdann

/Nicolai H. Løvenskiold
Styrets leder
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Lars E. Onarheim
Administrerende direktør


