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21/7 Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Vedtak
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

21/8 Etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid – spesialistgruppe
Behandling
UHR-Kunst, design og arkitektur oppnevnte 11. mars en spesialistgruppe
som skal utarbeide forslag til etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Etter oppnevningen har UHR-Kda mottatt forslag fra prodekan Bjørn Kåre Myskja
ved NTNU (HF) om å vurdere om det bør inn en person med fagetisk kompetanse.
Han mener etikk er en spesialkompetanse som bør være med i hele prosessen, og
ikke bør komme inn som spesialistinnspill ved behov.
Arbeidsutvalget ønsker at Arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid orienteres om
forslaget fra Myskja. Arbeidsutvalget mener den oppnevnte gruppen best selv kan vurdere
hvilken spesialkompetanse som er nødvendig i gruppens arbeid, og om denne kan
innhentes ved behov, eller om gruppen bør endres eller suppleres.
Vedtak
Spesialistgruppen vurderer selv hvordan spesialistkompetanse best kan ivaretas i
arbeidet. Leder orienterer Geir Davidsen om dette før møtet i

Universitets- og høgskolerådet
21/9 Cristin/NVA - registrering og synliggjøring av kunstnerisk
utviklingsarbeid
Behandling
Ved fristens utløp var det kommet inn åtte forslag til navn på personer til en arbeidsgruppe
som skal jobbe videre sammen med Unit om videreutvikling av Cristin/Nasjonalt vitenarkiv
for registrering og synliggjøring av kunstnerisk utviklingsarbeid.
Arbeidsutvalget diskuterte forlagene ut fra ønsket om å ha en liten og effektiv gruppe på
fire-fem personer som i tillegg til å ta hensyn til kjønn, institusjonstype og geografi bør
kunne historien, det internasjonale perspektivet, og fremtidsperspektivet. I tillegg er det
behov for kunnskap om dokumentasjon og informasjonsarkitektur. Arbeidsutvalget ga
leder fullmakt til å nedsette arbeidsgruppen i samråd med leder for arbeidsgruppen for
kunstnerisk utviklingsarbeid.
Vedtak
Leder gis fullmakt til å nedsette arbeidsgruppen.

21/10 Enhetsmøtet 20. mai
Behandling
Vi har fått flere aktuelle saker til enhetsmøtet og et nytt utkast til program for
legges ble lagt frem for diskusjon.
Det var enighet om at sak om harmonisering av rutiner for opptak for kunstutdanninger for
kunstutdanninger med opptaksprøver tas opp i forbindelse med handlingsplanen, der dette
settes inn som en oppfølgingssak. Jørn Mortensen presenterer saken.
Arbeidsutvalget vil i seminardelen sette fokus på institusjonenes arbeid og erfaringer med
studie- og arbeidsmiljø, etikk, mangfold og likestilling. Vi ber om innspill til personer som
kan holde innledninger fra enheten. I tillegg er det ønskelig å få et innlegg fra en student.
Andre aktuelle innledere vil kunne være fra Balansekunst og/eller Komiteen for
kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen).
Vedtak
Leder og sekretær arbeider videre med programmet for enhetsmøtet i tråd med
diskusjonene på møtet.

21/11 Handlingsplanen - Oppfølging
Behandling
Arbeidsutvalget ønsker at det tidligere innsatsområdet som handlet om konsolidering
endres til å handle om arbeidsform i enheten, med underpunktene arbeidsfordeling og
lederskap. Institusjonene inviteres til å ta lederskap for saker i handlingsplanen og
forberede saker til enhetsmøtene.
Harmonisering av opptaksregler for kunstutdanninger med opptaksprøver tas inn i
handlingsplanen. Målet vil være å ha på plass bedre prosedyrer for harmonisering av
opptak til opptaket i 2022. Fagorganene vil være viktige aktører i dette arbeidet.
Leder og sekretær vurderer om innsatsområdet for Etikk, mangfold og likestilling bør
justeres ytterligere etter diskusjonene i arbeidsutvalget.
Vedtak
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Leder og sekretær ferdigstiller et utkast til revidert handlingsplan som legges frem
på enhetsmøtet 20. mai.

21/12 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
21/13 O-saker
 USN – Mulig nytt medlem i UHR-kda.
 Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet – arbeidet avsluttes for nå.
 Informasjon om berammet møte mellom leder/sekretær og Vidar Røeggen
(UHR), Gunnar Sivertsen (NIFU) Mathilde Skoie (leder i Nasjonalt
publiseringsutvalg for humaniora) om kunstnerisk utviklingsarbeid og
eventuell endring i Norsk publiseringsindikator
 Opphavsrett og åpen forskning i kunstutdanninger – Leder og sekretær vil
ha et møte med leder for Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende
musikk.

