Referat fra ledermøte 15. mai 2014
Tilstede:

Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Even Lynne,
Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun, Jørn Mortensen, Hilde Holbæk-Hanssen, Hilde
Herming, Lillian Andersen, Torben Lai (ref.)

1. Arkivsystem
Alexander gikk gjennom plan for overgang til nytt arkivsystem Public360. Alle universiteter og høgskoler
går over til nytt system samme år. Systemet vil være mer intuitivt og enklere enn ePhorte. Det vil være
mulig å lese og godkjenne saker på ulike nettbrett, men ellers er systemet knyttet til Windows-plattform.
Overgang til nytt system skjer fra 1. juli med kurs for ledere tidlig i høstsemesteret.
Det er viktig å sikre en klar ansvarsdeling mellom administrasjon og dekaner/rektorat i innføring av nytt
system. Administrasjonen har ansvar for all saksbehandling på seksjonenes ulike områder. Dekaner (og
rektorat) skal hverken bli saksansvarlige eller saksbehandlere, men ha beslutningsansvar.
Dette ansvarsforhold skal avklares tydelig før overgang til nytt system.
2. Kommunikasjonsstrategi
Hilde gikk gjennom utkast til kommunikasjonsstrategi (se vedlegg).
Det overordnede mål er å få til en endret forståelse av kommunikasjonsseksjonens rolle i institusjonen.
Det bør skjelnes mellom kommunikasjonsseksjonens strategiske og operative rolle.
Prioritering og tiltak:
- Et begrenset antall sentrale områder som er særlig utfordrende for god samhandling internt kan
identifiseres - og samhandling og rolleavklaring kan beskrives for disse prosesser.
- Hilde definerer 2-3 konkrete tiltak for kommunikasjon i 2014-15 innen hvert av hovedområdene i
Kunsthøgskolens strategiske plan og presenterer dette på siste ledermøte før sommeren.

3. Semesteråpning 18. august 2014
Inger Lise gikk gjennom skisse til semesterstart.
9.00 – 9.45
Felles åpning for alle – forslag til hovedtaler meldes til Cecilie
9.45/10.00 – 13.00
Avdelingsprogram
13.00 – 14.30
Program for alle nye bachelor og masterstudenter (ref vedlegg program 2013)
15.00 – 16.00
Opplegg for internasjonale studenter (Anne-Cathrine)
Alle innspill leveres til Inger Lise
4. Informasjonssaker
Statsråden er på turné på alle institusjoner i Norge. Han vil besøke Kunsthøgskolen i Oslo og Arkitekturog designhøgskolen i Oslo samtidig. Cecilie vil vektlegge diskusjonen fra St. Petersburg, som viste at
Kunsthøgskolen ikke er utsatt når det gjelder faglig kvalitet. Kunsthøgskolens melding er at
Kunsthøgskolen i Oslo er en faglig bred institusjon med en bred vifte av samarbeidspartnere.
Ledergruppen diskuterte ulike scenarier knyttet til den varslede strukturmeldingen.
Lønnsoppgjør. Lillian informerte kort om status for årets oppgjør.

