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Geir Davidsen, leder av arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid deltok på sak 21/2.
Møtedato

01.02.2021

Møtetid

09.00 – 10.30

Møtested

Nettmøte

21/1 Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

21/2 Oppfølging og orientering om pågående saker
Behandling
Cristin/NVA – registrering og synliggjøring av kunstneriske utviklingsarbeid: UHRs
sekretariat har kontaktet Unit og vil komme tilbake til arbeidsutvalget med mer informasjon.
NB: Etter at au-møtet var avholdt kom følgende svar fra UNIT:
Vi bekrefter at vi setter i gang implementering av registrering og synliggjøring av
kunstnerisk utviklingsarbeid ihht utredningens alt nr 3, slik som nevnt i deres brev til Unit.
Utviklingen vil skje som en ordinær utvikling av Nasjonalt Vitenarkiv
(https:/ / www.unit.no/ prosjekter/ nasjonalt-vitenarkiv) og overføring av Cristinfunksjonalitet til det nye plattformen (https:/ / www.unit.no/ aktuelt/ enklere-tilgang-tilforskningsresultater-med-nasjonalt-vitenarkiv).
Unit publiserer fortløpende nyheter om fremdrift i utviklingen av Nasjonalt Vitenarkiv
https://www.unit.no/ aktuelt/ nytt-nasjonalt-vitenarkiv-er-i-rute på sine nettsider.
Unit vil kontakte Rachel Glasser som UHR representant i saken for ytterliggere avklaringer
videre i prosessen.

Universitets- og høgskolerådet

Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet: Arbeidsgruppen er i gang med arbeidet og har hatt
møte med Martin Revheim fra Sparebankstiftelsen. Det planlegges ukentlige
arbeidsmøter.
Etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid – spesialistgruppe: Arbeidsgruppen for
kunstnerisk utviklingsarbeid vil vurdere sammensetning av gruppen på møte 5. februar, og
melder tilbake til leder for UHR-kda. Leder for UHR-kda får fullmakt fra arbeidsutvalget til å
sette ned arbeidsgruppen i samarbeid med leder for arbeidsgruppen.

21/2 Handlingsplanen - oppfølging
Behandling
Det var enighet om at handlingsplanen er moden for en revidering, nå som enheten har
vært i virksomhet en tid. I en slik revidering er det ønskelig å få innspill fra både enhetens
medlemmer, arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid og fagorganene.
Leder og sekretær utvikler et spørreskjema som sendes til au for kommentarer, før det går
ut til enheten, arbeidsgruppe og fagorgan. Arbeidsutvalget vil spørre om hva som
institusjonene/arbeidsgruppe/fagorgan foretar seg på de ulike områdene, og om de har
forslag til nye tiltak relatert til innsatsområdene i handlingsplanen.
Fristen for svar settes til midten av mars. Svarene gjennomgås på møte i arbeidsutvalget
9. april, og på grunnlag av behandlingen utarbeides forslag til ny handlingsplan som
legges frem på enhetsmøtet i mai.
Det vil være aktuelt å invitere de ulike institusjonstypene til å holde innlegg på enhetsmøtet
knyttet til deres svar på undersøkelsen.
Vedtak
Arbeidsutvalget sender ut et spørreskjema relatert til handlingsplanen til enheten,
arbeidsgruppe og fagorgan. Svarene behandles på møte i arbeidsutvalget 9. april, og
forslag til ny handlingsplan legges frem på enhetsmøtet 20. mai.

21/3 Opphavsrett og åpen forskning i kunstutdanninger med musikk som
eksempel
Behandling
Arbeidsutvalget la vekt på at dette er et stort og komplekst område, både juridisk (nasjonalt
og internasjonalt) og politisk. Det er ønskelig å diskutere saken med UHRs sekretariat og
lederne for UHR-Forskning og UHR-Bibliotek, før en ev. arbeidsgruppe settes ned. Saken
tas opp igjen på møte i arbeidsutvalget 9. april.
Vedtak
Leder og sekretær diskuterer saken i UHRs sekratariat og setter saken opp igjen
på møte i arbeidsutvalget 9. april.

21/4 Enhetsmøtet 20. mai
Behandling
Arbeidsutvalget sluttet seg til skissen for enhetsmøtet, og diskuterte innholdet i
seminardelen. Aktuelle tema til seminaret vil kunne være digital ledelse, digital forskning
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og psykisk helse. Arbeidsutvalget vil høre med enheten når den samles 10. februar om det
er spesielle tema knyttet til korona-situasjonen som det er ønskelig å sette fokus på.

21/5 Koronasituasjonen våren 2021
Behandling
Dette blir et tema på informasjons- og innspillsmøtet som er satt opp 10. februar.

21/6 Møteplan 2021
Vedtak:
Høstens enhetsmøte blir 28.-29. oktober på NMBU fra lunsj til lunsj.

21/7 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

