
 

  
 

 
 
 
 
 
Referat fra ledermøte 13. august 2015 
 
Tilstede: Jørn Mortensen, Merete Lingjærde, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Vanessa 

Ohlraun (sak 1-3), Hilde Holbæk-Hansen, Ellen Aslaksen, Jesper Halle (sak 1-2), Gunn 
Siri Hognes, Torben Lai (ref.) 

Meldt forfall:  
 
 
1. Høring om endring av modell for styring og ledelse 
Departementet følger opp strukturmeldingen med et forslag om endring av lov om universiteter og 
høgskoler. Forslaget innebærer blant annet endringer mellom normalordning for valgt/tilsatt rektor, 
oppnevning av eksterne styremedlemmer oa. Kunsthøgskolen gir en tilbakemelding innen fristen 15. 
august i tråd med tidligere styrevedtak om styringsmodell. 
 
2. Strukturmeldingen – mandat for utredning 
Departementet har bedt Kunsthøgskolen om å fremme innspill til mandat for utredningen som skal følge 
opp strukturmeldingen. Kunsthøgskolen vil ta utgangspunkt i de interne diskusjoner om strukturmeldingen 
som ble gjennomført i studieåret 2014-15 knyttet til Kunsthøgskolens langsiktige strategi. Saken følges 
opp på ledermøte 27. august. 
 
3. Semesterstart 

− Mandag 17. august - semesteråpning 
Det var gjennomgang av fellesprogrammet på hovedscenen. 
Avdelingene bes levere bildemateriale til felles bildepresentasjon. 

− Torsdag 20. august – rektorskifte 
Det ble minnet om arrangementet som starter kl 16. 

4. Mottak nye stipendiater 
Fire nye stipendiater begynner 1. oktober. Det var en kort gjennomgang av praktiske forhold knyttet til de 
nye stipendiatenes arbeidsplass. Stipendiatenes tilgang til verksteder og scener skal tas opp som del av 
forberedelsen av romdisponering for studieåret 2016-17. 
  
5. Høstsemesteret 2015 - milepæler 

− Ledermøter – Fremover vil gjennomføres faste ledermøter hver 14. dag, se utsendt møteplan. 
− Kvalitetsrapport og plan – Det vil være en justering av kapitelstruktur og en mer skjematisk form 

enn tidligere. 
− Budsjettmøter – Budsjettmøte er satt opp 12. november 

6. Orienteringssaker 
− Opptakstall/kandidatproduksjon  

Det gjennomføres enkelte suppleringsopptak og andre tiltak for å sikre at vi når våre mål i forhold 
til opptaks- og kandidattall fremover.  

− Stipendiatsamling Kristiansand 19.-21. oktober 
Det minnes om påmeldingsfristen 15. august på artistic-research.no 

7. Lederseminar 3. og 4. september på Løvlia 
Preliminært innhold 

− presentasjoner avdelinger / seksjoner 
− strategiplan - målstyring 
− UH sektoren/lovverk – Kunsthøgskolens rammeverk 
− budsjett- og økonomiarbeid på Kunsthøgskolen 
− kvalitetsrapport og plan, ny kapittelstruktur 
− KUFdag, fokus på undervisning-dag 
− annet 
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8. Eventuelt 


