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1. Overordnede utfordringer og behov for budsjettprosessen 2014 

Det er sendt ut budsjettnotat med planrammer for 2014. Det vil være svært få muligheter for å fremme 

forslag til varige tiltak.  

Følgende ble fremmet som de viktigste utfordringer: 

 Rektorat: Egen/egne stipendiatstilling(er).  

Synliggjøre midler til kompetansebygging (pedkurs, felleskurs for stipendiater) 

Avklare policy på fellesfinansiering av ikke-FoU prosjekt.  

 Design: Prosjektstøtte - formulering og oppfølging av KU-prosjekt innen avdelingens KU/F- plan 

 Kunstakademiet: Samle informasjon om årlige søknadsfrister om avtaler/prosjekt og hjelpe 

avdelingene med å navigere i muligheter - uavhengig av om dette er knyttet til internasjonalt, 

nasjonalt, Erasmus, NFR, FoU, næringsliv eller annet.  Oversettelser til engelsk. Administrative rutiner 

for faglige tilsetninger. 

 Balletthøgskolen: Samle flere av Kunsthøgskolens inntekter fra fullførte stipendiatstillinger til en pott 

som kan finansiere KU/stipendiat/fagutvikling. 

 Administrasjon:  

- Gyrid - Administrativ oppfølging av kunstnerisk utviklingsarbeid, stipendiater og eksternt finansierte 

prosjekt.  Utfordringene er både knyttet til forsknings- administrativ og økonomisk-administrativ støtte.  

- Kommunikasjon - kommunikasjonsstrategi - etablere bedre møteplasser med fagavdelingene, 

grunnleggende utfordringer med internettportalen. 

- Personal - medarbeiderundersøkelse 2014 og lederstøtte, verktøy for arbeidsplaner, ansvar for 

kompetanseutviklingskurs, seniorkurs 

- Økonomi - bedre informasjon og støtte til avdelingene i økonomispørsmål, IT har utfordringer knyttet 

til reinvestering og oppdatering 

- Studie - adm. støtte KU/stipendiat/prosjekt, kommunikasjon timeplan/emne (timeedit + internett, teste 

plattform for emnekommunikasjon), kvalitetssystem (informasjon om rutiner), vitenskapelig høgskole 

- Bibliotek - nytt arkivsystem utrulling i slutten av mai, avslutte avlevering av gamle arkiv, 

digitaliseringsplan. Nytt bibliotekssystem - bibsys 2.0 - langt bedre tilgang. Fysisk materialbibliotek. 

Opphavsrettsprosjekt. 

- Teknisk - Gyrid informerte om evt. 10% stillingsøking - Arvid vil evt. varsle ytterligere behov. 

 

 

  


