
Referat fra ledermøte 20. juni 2013

Tilstede: Cecilie Broch Knudsen, Gyrid Garshol, Inger Lise Eid, Suzanne Bjørneboe, Stein 
Rokseth, Jørn Mortensen, Even Lynne, Vanessa Ohlraun, Jon Pettersen, Arvid Andresen,
Torben Lai, (ref)

1. Kommunikasjonsstrategi
Hilde gikk gjennom forslag til kommunikasjonsstrategi og -plan. (se vedlegg).
Dekaner og seksjonssjefer kommer med skriftlige innspill til forslaget slik forslaget kan tas opp til 
diskusjon på et ledermøte til høsten.

2. Areal
Arvid gikk gjennom status for diskusjoner om arealfordeling i forbindelse med arealutvidelse.
Det er behov for en avklaring av prinsipper for arealfordeling før arbeidet kan gå videre.
På bakgrunn av anbefalinger fra et samlet ledermøte presiserte Gyrid at følgende prinsipper generelt 
legges til grunn for vurdering av arealbehov og prioriteringer:
- nye masterstudieplasser
- utvidelse av studieplasser
- akseptable arbeidsforhold for studenter og ansatte
- faglig utvikling
Arvid innkaller dekaner til et felles møte i august. 

3. Eventuelt
⋅ Økonomirutiner. Gyrid minnet om at etablerte økonomirutiner skal følges av dekaner og seksjonssjefer

og viste til utsendt mail. Støtte fås fra seksjon for plan og økonomi.
⋅ Studielederrollen. Gyrid informerte om at det er enkelte forhold ved studielederrollen som må avklares 

før prosessen kan avsluttes.
⋅ Sakkyndig komite. Gyrid viste til innspill fra Tiril Schrøder om prosesser knyttet til arbeid i sakkyndig 

komite. Personalseksjonen kommer med tilbakemelding. 
⋅ Administrativ organisering. Styret har bedt om at direktøren legger fram forslag til eventuell ny 

administrativ organisering. Styret avviste direktørens forslag til "organisk utvikling" av administrasjonen
og ba om en helhetlig utredning. Arbeidsgruppen som ble nedsatt leverte en rapport og det har vært 
en del kommentarer til gruppens mandat og sammensetning. Gyrid har invitert administrativt ansatte til
et møte hvor utgangspunktet vil være hva hensikten skal være med en evt. endring i adm. 
organisering. 

⋅ Valgordning Styret ønsker å igangsette diskusjonen om valgordning - det vil bli fremmet sak i løpet av 
høsten.

⋅ Stipendiat Styret har signalisert at mener Kunsthøgskolen på sikt bør kunne finansiere egne 
stipendiater. Dersom dette skal skje i 2013 må det fremmes en sak for styret i august.  
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