Oslo 18. januar, 2017
Referat fra utvidet ledermøte torsdag 18. januar 2018
Kl. 09.00 – 11.30
Sted: Møterom ledelse
tilstede: Annemarie Bechmann Hansen, Jon Ivar Strømmen, Torben Lai, Tore
Dingstad, Suzanne Bjørneboe, Hege Støre Undheim, Jim Fainberg, Jon Refsdal Moe,
Ellen Aslaksen, Stine Hebert, Karianne Bjellås Gilje, Atle Faye, Trond Lossius, Merete
Lingjærde, Jørn Mortensen (ref)
SAKER:
1. Informasjonssaker
Direktør orienterte om prosessen med omorganisering.
Direktør gjennomgikk tildelingsbrev og fokuserte spesifikt på Utviklingsavtalene.
Rektor og direktør gjennomgikk status med varslingssaken som er sendt KD. Det ble
uttrykt behov for å formidle til ansatte og studenter om status og fremdrift i
arbeidet, samt bekjentgjøre nytt allmøte.
2. Budsjett 2018
Jon Ivar Strømmen gjennomgikk budsjettoppsettet for 2018. Oppsettet justeres for
kolonner om ”scenografi” og ”overføring studenttall”.
Følgende justeringer før fremlegg til styremøtet:
- inndekking av ”adm. støtte” skal gjøres slik at den samlede administrasjonskostnad
på KHiO ikke økes, og skal ses i sammenheng med omorganiseringen av
fellesadministrasjonen.
- inndekning av stipendiatvirksomheten skal gjøres både i rektorat, seksjoner og
avdelinger.
- når det gjelder grunnlag for beregning av dimensjonering av ”adm. støtte”, skal
kompleksitet i personalansvar ta utgangspunkt i antall ansatte på avdeling, og ikke
antall årsverk.
3. Gjennomgang rutiner/prosedyre opptak 2018
Rutinene ble gjennomgått. Det var spørsmål knyttet til dekanens involvering i
rekrutteringsprosessen. Også spørsmål om det kan legges til rette for en annen type
prosess i 2018 pga. forsinkelse i prosessen. Det jobbes videre med rutinene.
4. Prognose stipendiater 2018- 2025
Forskningsleder gjennomgikk prognose for stipendiater på Kunsthøgskolen frem til
2025. Det forventes en mindreproduksjon i forbindelse med innføring av fireårige
stipendiatperioder.
5. Informasjon om retningslinjer for Phd grad - prosess
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Det ble opplyst at retningslinjene blir ferdigstilt for godkjenning i styret 6. februar.
Retningslinjene blir sendt dekanene til orientering i forkant av styremøtet.
6. Fordeling stipendiatstillinger
Møtet enes om at det utlyses seks stillinger innen definerte fagområder gitt av
avdelingene. Utlysningen skal formuleres slik at det er mulig å omdisponere
stipendiatstillingene dersom det skulle svikte med rekruttering på spesifikke
fagområder.
7. Tidspunkt for møte mellom forskningssjef og dekaner
v/forskningssjef
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