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Universitets- og høgskolerådet

Saksbehandler
Rachel Glasser

Saksnr
21/03

ArkivsakID
21/05

Enhet
UHR-Kunst, design og arkitektur

Rapporter fra UHR-Kda sine arbeidsgrupper
Løypemelding fra Arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid:
Vi har avholdt 6 møter siden siste løypemelding. Vi jobber ut fra mandatet for
arbeidsgruppen med oppfølging av disse målene:
•
•
•

Bedre finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid generelt og ph.d. stillinger spesielt
Utrede plassering av kunstnerisk utviklingsarbeid i norsk inndeling av
vitenskapsdisipliner
Synliggjøre kunstnerisk utviklingsarbeid i Cristin og bidra til god infrastruktur for
visning og lagring.

Noen sentrale saker for arbeidsgruppen
Registrering og arkivering av kunstnerisk utviklingsarbeid i Cristin/NVA

Unit har ovenfor UHR-KDA bekreftet at de er i gang med implementering av registrering og
synliggjøring av kunstnerisk utviklingsarbeid, utredningens alternativ 3. Dette gjøres som en
ordinær utvikling av Nasjonalt vitenarkiv. UHR-KDA har oppnevnt en gruppe som deltar i
utviklingen sammen med Unit. Kjetil Solvik er utpekt som leder og er prosjektleder fra UHRKDAs side. UHR-KDAs arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid skal fungere som
referansegruppe i utviklingen av NVA.
Opprettelse av spesialistgruppe i etikk
UHR-Kunst, design og arkitektur har vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede etiske
retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid vil
fungere som en referansegruppe. Anne-Helen Mydland er utpekts om leder for spesialistgruppen
i etikk.
Finansiering av Kunstnerisk utviklingsarbeid

Det ble i høst sendt forespørsel til institusjonene der man ba om oversikt over årsverk knyttet
til kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d.-stillinger finansiert over grunnbudsjettet. Med
utgangspunkt i denne informasjonen og tallmateriale, utarbeider vi nå et oppdatert notat som
skal kunne brukes av KU-institusjonene i diskusjoner om finansiering av stipendiater og KU-
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prosjekter. Dokumentet skal ende med en konklusjon og et forslag til handlingsplan, og ikke
bare påpeke at vi trenger finansering. Dokumentet ferdigstilles i løpet av våren
Løypemelding fra Arbeidsgruppen for bærekraft:
Gruppen består nå av fire medlemmer, to har sluttet etter oppstart. Vi har hatt månedlige
møter i gruppen, men ulike årsaker har ført til at arbeidet tar tid og at fremdriften er litt
dårligere enn planlagt.
Mye av tiden i gruppen har blitt brukt til å diskutere mandatet og begrepet bærekraft.
Bærekraft er et stort og vidt tema og kan brukes og tolkes på mange måter.
For gruppen er det viktig å få satt bærekraftbegrepet på dagsorden og finne ut hvordan dette
tolkes og brukes i de ulike institusjonene. Vi har begynt med å se på hvordan bærekraft
arbeides med i institusjonene vi representerer, og hvordan bærekraft er implementert i
undervisning, i forskningen og i organisasjonen. Videre ønsker vi å se på hvordan de andre
institusjonene implementerer bærekraft i sin undervisning, forskning og organisasjon. Vi vil i
den forbindelse sende ut et enkelt spørsmål til rektorer/dekaner ved de ulike intuisjonene i
UHR-KDA for å kartlegge hvordan det jobbes med bærekraft. Svarene skal gi oss en oversikt
over hvordan det jobbes med bærekraft ved de ulike institusjonene. Svarene vil brukes
videre til å planlegge en sesjon om bærekraft på seksjonsmøtet i oktober.

Forslag til vedtak
UHR-Kda tar saken til orientering
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Universitets- og høgskolerådet

Saksbehandler
Rachel Glasser

Saksnr
21/04

ArkivsakID
21/05

Enhet
UHR-Kunst, design og arkitektur

Oppdatering av handlingsplanen til UHR-Kunst, design og arkitektur
Saksdokument
•
•

Vedlegg 1: Handlingsplanen med merknader
Vedlegg 2: Svar på spørreundersøkelse

Bakgrunn
Handlingsplanen til UHR-Kunst, design og arkitektur er moden for en revidering. For å få et
best mulig grunnlag for revisjonen sendte arbeidsutvalget ut en spørreundersøkelse til
enheten for å få vite hvordan det jobbes med innsatsområdene i handlingsplanen og om
noen hadde forslag til nye tiltak og nye innsatsområder. Undersøkelsen gikk til medlemmer
av enheten, ledere av våre nasjonale fagorgan og ledere av arbeidsgrupper. Vi fikk inn tre
svar, se vedlegg 2.
Vurdering
I vedlagte handlingsplan, vedlegg 1, har vi satt inn noen forslag til endringer på grunnlag av
svarene.
I tillegg foreslår arbeidsutvalget å ta inn et nytt punkt under området “Utdanning” om
samordning av opptaksrutiner for kunstutdanninger med opptaksprøver jamfør diskusjonen vi
har hatt rundt kvoteordninger for søkere under 21 år. Dette gjelder ikke for
musikkutdanninger som allerede har et samarbeid gjennom Nasjonalt fagorgan for utøvende
og skapende musikk. Jørn Mortensen innleder til dette punktet.
Forslag til vedtak
UHR-Kunst, design og arkitektur gir arbeidsutvalget fullmakt til å ferdigstille
handlingsplanen i tråd med innspill på enhetsmøtet.
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Handlingsplan for UHR-Kunst, design og arkitektur
UHR-Kunst, design og arkitektur
UHR-Kunst, design og arkitektur ble opprettet 6. februar 2019 og er en av åtte fagstrategiske enheter og seks fellesstrategiske
enheter i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Gjennom å skape et nettverk av ledere fra institusjoner med fagmiljøer innen
kunst, design og arkitektur, kan UHR-Kunst, design og arkitektur bidra til å samordne og styrke utviklingen innenfor disse fag- og
ansvarsområdene i Norge. UHR-Kunst, design og arkitektur skal også gi råd til UHRs styre.
UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra femten av UHRs trettitre medlemsinstitusjoner. Medlemmene representerer
institusjoner med fagmiljøer som har ulik størrelse og bredde. Det er ledere på fakulteter på breddeuniversiteter, vitenskapelige
høyskoler og statlige og private høyskoler. Fagområdet omfatter forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning på
bachelor-, master -og ph.d.-nivå. Kandidatene arbeider i ulike yrker og i mange sektorer.
UHR-Kunst, design og arkitektur samles to ganger i året. Arbeidsutvalget jobber mellom møtene.
UHR-Kunst, design og arkitektur har etablert fem nasjonale fagorgan:
•
•
•
•
•

Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur
Nasjonalt fagorgan for design
Nasjonalt fagorgan for skapende og utøvende musikk
Nasjonalt fagorgan for visuell kunst
Nasjonalt fagorgan for scenekunst og film

De nasjonale fagorganene skal ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og
nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder. De kan også få konkrete oppgaver fra UHR-Kunst, design og
arkitektur.
I tillegg er det en nasjonal komite for publisering som har ansvar for å nominere tidsskrifter til nivå 2.
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UHRs visjon og strategi 2020-2024
UHR vedtok strategi 2020-2024 på representantskapsmøtet 29. mai 2019. UHRs visjon er samarbeid for et bærekraftig samfunn.
Strategien har følgende hovedmål:
•
•
•

UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter høyskoler i møte med myndighetene og andre
samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets hovedutfordringer
UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten
UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på
høyt internasjonalt nivå

Lenke til strategien https://innsyn.uhr.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2019000800&dokid=42451&versjon=1&variant=A&

Prioriterte innsatsområder for UHRs styre
•
•
•
•
•
•
•

Bedre institusjonenes rammebetingelser
Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt
Bidra til det grønne skiftet, innovasjon, digitalisering og omstilling
Kvalitet i forskning, åpen forskning og bidra til EUs forskningsprogrammer
Kvalitet og relevans i utdanningene, livslang læring
Helhetlig karrierepolitikk, lederutvikling, arbeids- og læringsmiljø
Videreutvikling av UHR
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Prioriterte innsatsområder og tiltak for UHR-Kunst, design og arkitektur 20192022-20212024
Innsatsområdene nedenfor er alle viktige, og står ikke i prioritert rekkefølge.
Innsatsområde

Mål

Tiltak

Konsolidering av
UHR-Kunst,
design og
arkitektur

Utvikle UHR-Kunst, design og
arkitektur og de nasjonale
fagorganene til viktige
strategiske arenaer.

Opprette nye nasjonale
fagorgan og arbeidsgrupper.

Sørge for gode rutiner og
struktur for møter og seminarer
i UHR-Kunst design og
arkitektur.

Jevnlige planleggingsmøter
mellom leder, AU og UHR
sekretariatet.Gi jevnlig
informasjon på UHR-Kunst,
design og arkitekturs
hjemmeside.

UHRs sekretariat og
fagorganene.

Regelverket i uh-sektoren
utvikles slik at fagområdet får
gode og likeverdige
rammevilkår.

Gi innspill til aktuelle
høringer, f.eks. ny UH-lov.

Fagorganene og ev.
arbeidsgrupper

Bedre finansiering av
kunstnerisk utviklingsarbeid
generelt og ph.d.-stillinger
spesielt.

Følges opp av arbeidsgruppe
(se nedenfor, under
innsatsområde «forskning,
kunstnerisk utviklingsarbeid
og innovasjon)

Diku (PKU)

Rammevilkårene
for fagområdet

Samarbeid

Vurdere/diskutere PKUs
tilordning/organisatoriske
tilhørighet

7

Utdanning

Utvikle godt forhold til
fagområdets
samarbeidspartnere.

Aktivt oppsøke og invitere
gjester og observatører til
møtene i enheten og i
nasjonale fagorgan.

Aktører innenfor kunst-,
design- og arkitekturfeltet.

Nært samarbeid og god
arbeidsdeling mellom
institusjonene om studietilbud.

Tematisere og vise
eksempler på samarbeid og
arbeidsdeling på møter i
enheten. Være et møtepunkt
mellom institusjonene.

Fagorganene og eventuelle
arbeidsgrupper.

Vurdere samordning av
rutiner for opptak for
kunstutdanninger med
opptaksprøver.

Bidra til økt fokus på
digitalisering og pedagogisk
utviklingsarbeid på
institusjonene under enheten.

Tematisere studentaktive
læringsformer, varierte og
godt tilpassede
vurderingsformer i
fagområdet.

Fagorganene og seminar i
strategiske enhet.

Dele «best practise» på
møter (seminarer) i enheten.
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Forskning,
kunstnerisk
utviklingsarbeid
og innovasjon

God arbeidsrelevans i
utdanningene.

Tematisere samarbeid med
arbeidslivet i utdanningene,
karrieremuligheter og
overgangen til arbeidslivet.

Fagorganene,
representanter for arbeidsog næringslivet.

Bidra til utvikling av åpen
forskning og publisering innen
fagområdet

Tematisere på møtene.

UHR-Forskning, UHRPublisering

Utrede plassering av
kunstnerisk utviklingsarbeid i
norsk inndeling av
vitenskapsdisipliner

Følges opp av arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen for
kunstnerisk utviklingsarbeid.

Synliggjøre kunstnerisk
utviklingsarbeid i
Cristin/Nasjonalt vitenarkiv og
bidra til god infrastruktur for
visning og lagring.

Samarbeide med Unit om
utviklingen av
Cristin/Nasjonalt vitenarkiv
gjennom en egen
arbeidsgruppe .

Unit, de nasjonale
fagorganene og Society for
Artistic Research (SAR)

Ph.d-programmer i kunstnerisk
utviklingsarbeid som dekker
behovet til alle fagområdene og
institusjonene.

Tematiseres på møter i
enheten.

Diku-PKU og Nasjonal
forskerskole i kunstnerisk
utviklingsarbeid

Fagorganene

Arbeide videre for at Frascatimanualen blir dekkende for
kunstnerisk utviklingsarbeid.
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Karriere i
akademia

Forsknings- og
undervisningsstillinger som
både gir attraktive karriereløp
og dekker fagfeltets behov.

Kartlegge praksis og
fagfeltets særlige behov.

Representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene

Erfaringsdeling om
Institusjonenes utfyllende
retningslinjer for forskningsog undervisningsstillinger.
Gi innspill til KD og UHRs
rapporter om stillingsstruktur
Innspill til Lovutvalget o.l

Bidra til redusert bruk av
uønsket midlertidighet i UHsektoren.

Erfaringsdeling og innspill til
Lovutvalget o.lrelevante
meldinger og rapporter.
Konferanse i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.

Etikk, mangfold
og likestilling

Bidra til økt bevissthet om etikk
i utdanning og forskning.

Erfaringsdeling på møter i
enheten og i fagorganene.
Invitere Redelighetsutvalget.
Utarbeide veiledende etiske
retningslinjer for kunstnerisk
utviklingsarbeid.

Redelighetsutvalget
Etikkgruppe (arbeidsgruppen
for ku er referansegruppe for
denne)
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Mangfold og god
kjønnsbalanse i utdanning og
forskning innenfor fagområdet.

Innhente relevant statistikk
og tematisere relevante
fellestiltak.

Komité for kjønnsbalanse og
mangfold i forskning (Kif)

Initiere samarbeid om årlig
samling for kvinner for å
motivere til opprykksøknader.
Sette mangfold i
studentrekruttering på
dagsorden.

Bærekraft i UHsektoren

Bidra til å redusere mobbing og
trakassering.

Sette UHRMOTs rapport og
den nasjonale kartleggingen
av mobbing og trakassering
på dagsorden.
Erfaringsdeling om tiltak.

UHR-kunst, design og
arkitektur skal være en pådriver
for at medlemsinstitusjonene
utarbeider ambisiøse
tiltaksplaner for bærekraft i
forskning og utdanning samt
endringer i drift og aktiviteter
slik at fagmiljøet reduserer sitt
klimaavtrykk.

Arbeidsgruppe som
utarbeider en aksjonsplan for
våre fag.skal følge opp
enhetens mål for bærekraft.

Andre enheter i UHR og de
nasjonale fagorganene.
Arbeidsgruppen for
bærekraft.

Sette bærekraft på
dagsorden og dele
eksempler på best praksis på
møter i enheten.
UHR-Kunst, design og
arkitektur skal også bidra
med kunnskap og erfaringer
til andre fag- og
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ansvarsområder på
institusjonene.
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UHR-Kunst, design og arkitektur

Spørreundersøkelse – handlingsplanen
På enhetsmøtet vårt 20. mai planlegger vi en sak om revisjon av handlingsplanen til UHR-Kunst,
design og arkitektur. For å få et best mulig grunnlag for revisjonen ønsket arbeidsutvalget å spørre
hvordan det arbeides med innsatsområdene i handlingsplanen og om noen hadde forslag til nye
tiltak og nye innsatsområder.
Undersøkelsen ble sendt ut 16. februar til medlemmer av enheten, ledere av våre nasjonale fagorgan
og ledere av arbeidsgrupper, med frist 15. mars.
Vi har fått inn tre svar:
•
•
•

NMBU
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen

Konsolidering av UHR-Kunst, design og arkitektur
Dette innsatsområdet har vært viktig i en oppstartsfase, men arbeidsutvalget foreslår at dette
området utgår nå som enheten er konsolidert. Nye fagorgan og arbeidsgrupper er opprettet, og
rutiner og struktur er etablert for møter etc.
Mål: Utvikle UHR-Kunst, design og arkitektur og de nasjonale fagorganene til viktige strategiske
arenaer og å sørge for gode rutiner og struktur for møter og seminarer i UHR-Kunst design og
arkitektur.
Tiltak: Opprette nye nasjonale fagorgan og arbeidsgrupper, og jevnlige planleggingsmøter mellom
leder, AU og UHR-sekretariatet i tillegg til å gi jevnlig informasjon på vår hjemmeside.
Samarbeid: UHRs sekretariat og fagorganene.
Har du kommentarer til at dette området fjernes fra handlingsplanen?
NMBU: OK
UiA: Vi anser UHR-kunst, design og arkitektur for å være godt konsolidert og støtter at punktet
fjernes fra handlingsplanen.
UiB: Kan fjernes i sin nåværende form, men viktig at vi fokuserer på god samhandling mellom
UHR-KDA, nasjonale fagorgan og arbeidsgrupper.

Rammevilkårene for fagområdet
Mål: Utvikle regelverket i UH-sektoren slik at fagområdet får gode og likeverdige rammevilkår,
bedre finansiering av kunstneriske utviklingsarbeid generelt og ph.d.-stillinger spesielt, og å utvikle
et godt forhold til fagområdets samarbeidspartnere.
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Tiltak: Gi innspill til aktuelle høringer (regelverket), oppfølging av arbeidsgruppe (finansiering) og
aktivt oppsøke og invitere gjester og observatører til møtene i enheten og i nasjonale fagorgan (godt
forhold til fagområdets samarbeidspartnere).
Samarbeid: Diku (PKU), aktører innenfor kunst-, design- og arkitekturfeltet.
Hvordan jobber dere med dette og har dere forslag til nye tiltak?

NMBU: Det er viktig å beholde dette punktet. Det kan arbeides med å styrke innspill fra nasjonale
fagorgan. Fakultetet er aktiv i å gi høringer og delta i UHR.
UiA: Ved Fakultet for kunstfag er det utviklet egne retningslinjer for publisering og formidling av
kunstnerisk utviklingsarbeid. Fakultetet utlyser hvert år tre forskningsterminer for vitenskapelig
ansatte, der kunstnerisk utviklingsarbeid stiller på lik linje med vitenskapelige prosjekter.
Fakultetet jobber for tiden med oppretting av et ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, i
samarbeid med UiS. Gjennom dette programmet vil fakultetet bli knyttet enda tettere opp mot
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid/PKU. For å få til bedre rammevilkår i kunstnerisk
utviklingsarbeid er det nødvendig å innføre en publiseringsordning på lik linje med vitenskapelig
forskning.
UiB: Vi jobber med å få UiB sentralt til å arbeide langsiktig for å bedre rammevilkårene. Foreløpig
har UiB opprettet en egen strategisk avsetning til KU, i tillegg til midler fra fakultetet selv. Vi
mener PKUs direktorattilordning bør vurderes på nytt. Kan NFR være et alternativ?

Utdanning
Mål: Nært samarbeid og god arbeidsdeling mellom institusjonene om studietilbud, bidra til økt
fokus på digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid og god arbeidsrelevans i utdanningene.
Tiltak: Når det gjelder samarbeid og arbeidsdeling har vi som tiltak å tematisere og vise eksempler
på dette på enhetsmøter. Får å bidra til økt fokus på digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid
har vi som tiltak å tematisere studentaktive læringsformer og varierte og gode tilpassede
vurderingsformer, samt å dele "best practise" på møter i enheten.
Samarbeid: Fagorganene og seminar i strategiske enhet, representanter for arbeids- og næringslivet
(gjelder målet om god arbeidsrelevans)
Hvordan jobber dere med dette og har dere forslag til nye tiltak?
NMBU: arbeider gjennom nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur for samarbeid
og arbeidsdeling. Dette organet er aktivt. Det er utarbeidet institusjonsavtaler for samarbeid
mellom NMBU og andre i sektoren i Norge (og internasjonalt). Det vil være enklest å starte
samarbeid knyttet til ph.d., og kanskje noe samarbeid om masteroppgave.
UiA: Vårt planlagte ph.d.-program i utviklingsarbeid er et samarbeid med UiS, noe som medfører
koordinering og samarbeid mellom institusjonene. Utover det ønsker Fakultet for kunstfag å
inngå i nærmere samarbeid også med andre institusjoner for å få til en bedre arbeidsdeling med
tanke på studietilbud og profilering. Vi ser gjerne at UHR tar initiativ til slike møtepunkter mellom
institusjonene.
UiB: Viktig punkt. Det er potensiale for mer nasjonalt SAK-samarbeid. Bør initieres gjennom
fagorganene
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Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon
Mål: Enheten skal bidra til utvikling av åpen forskning og publisering, utrede plassering av
kunstnerisk utviklingsarbeid i norsk inndeling av vitenskapsdisipliner, synligjøre kunstnerisk
utviklingsarbeid i Cristin og arbeide for ph.d.-programmer som dekker behovet til alle fagområdene
og institusjonene.
Tiltak: Som tiltak har vi for det første og det siste målet og tematisere disse på enhetsmøter, mens de
to andre målene følges opp av arbeidsgruppe.
Samarbeid: UHR-Forskning, UHR-publisering (nå: Nasjonalt publiseringsutvalg), fagorganene
Hvordan jobber dere med dette og har dere forslag til nye tiltak?

NMBU: Det viktige er å avslutte påbegynte prosjekter i regi av UHR, f.eks. Cristin. I tillegg bør det
lages et notat om anbefalt fordeling av ph.d. på universiteter der våre fag konkurrerer (og ofte
taper) stipend innad. Dette kan brukes som innspill på institusjonene. NMBU arbeides det med
likestilling av våre fagfelt med andre på alle plan.
UiA: En utfordring ved kunstnerisk utviklingsarbeid er at det kan være vanskelig å måle denne
aktiviteten siden den ikke omfattes av DBH-poengordningen. Når det gjelder rapportering er
heller ikke Cristin tilrettelagt for synliggjøring av kunstnerisk aktivitet. Dette er ikke bare en
utfordring lokalt, men gjelder alle nasjonale registreringer av kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne
utfordringen jobbes det kontinuerlig med innenfor UHR-Kunst, design og arkitektur, og vil være
av avgjørende betydning for sektoren. Både når det gjelder vitenskapelig forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid, legger fakultetet til grunn OECDs definisjon av minstekrav til forskningsaktivitet.
Disse kravene er beskrevet i den såkalte Frascati-manualen, som brukes for rapportering av
forskningsaktivitet i EU (OECD). Frascati-manualen ligger også til grunn for Wien-erklæringen for
kunstnerisk forskning, der en rekke ledende internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner
har gått sammen for å fremme tilstedeværelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid i europeisk
forskningsfinansiering. Utover dette forholder fakultetet seg til UiAs overordnede planer og
retningslinjer for åpen forskning og publisering. Dette er et kontinuerlig arbeid som det jobbes
med sentralt på UiA. Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er allerede nevnt.
UiB: UHR-KDA er godt i gang med dette, men arbeid med Frascati-manualen bør nevnes.
Oppdatere om videre arbeid med CRIStin og Norsk vitenarkiv, samt nasjonal digital infrastruktur.
Arbeid ved KMD: Fokus på å forankre KU bedre som del av UiBs forskningsstragi

Karriere i akademia
Mål: Jobbe for forsknings- og undervisningsstillinger som både gir attraktive karriereløp og dekker
fagfeltets behov, og å bidra til redusert bruk av uønsket midlertidighet i UH-sektoren.
Tiltak: For det første målet har vi som tiltak å kartlegge praksis og fagfeltets særlige behov,
erfaringsdeling om institusjonenes utfyllende retningslinjer for forsknings- og undervisningsstillinger
og innspill til Lovutvalget og lignende. For å bidra til redusert bruk av uønsket midlertidighet har vi
satt som tiltak erfaringsdeling og innspill til Lovutvalget og lignende. Samarbeid: Representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene.
Hvordan jobber dere med dette og har dere forslag til nye tiltak?
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NMBU: Fakultetet har svært lav midlertidighet ettersom de fleste (unntatt rekrutteringsstillinger)
har fått tilbud om fast stilling i sin stillingsandel. Vi har likevel midlertidige innenfor fagfelt som
dette organet dekker. UHR må arbeide for forståelsen av midlertidighet i våre fag som også er et
ferdighetsfag
UiA: De siste årene har fakultetet videreført sin satsing på Balanseprosjektet, som er en del av
NFRs Balanseprogram med en varighet på tre år fra medio 2015 til 2019. Siktemålet i prosjektet
har vært å endre kjønnsbalansen i toppstillinger, og med et konkret mål om å ha en kvinneandel
blant professorer på 35 %. Dette er ennå ikke oppnådd, men det jobbes videre med å nå
målsetningen. Fakultetet setter av egne strategiske midler for å bygge opp under dette. Det har
vært bevissthet rundt balanse-utfordringene også tidligere, men det er nå et tydelig økt fokus
både i miljø og ledelse. Det gir seg også utslag i fakultetets handlingsplan for bruk av strategiske
midler avsatt til dette formålet. Andelen midlertidige årsverk for UiA var i 2020 9,5 %. Dette er en
nedgang fra 2019. Det arbeides kontinuerlig med reduksjon i midlertidighet ved følgende tiltak: 1)
Ytterligere styrke kontrollen knyttet til hjemmelsgrunnlaget for midlertidig ansettelse, og da
spesielt knyttet til statsansatte-loven § 9.1.a. 2) Øke organisasjonens (ledere og HR-medarbeidere)
kompetanse knyttet til rekrutteringsprosessen generelt, og midlertidighet spesielt. 3) Øke innsats
på strategisk bemanningsplanlegging for å sikre at prosesser kommer tidsnok i gang, og dermed
redusere midlertidige overgangsansettelser. 4) Vurdere endringer i egne retningslinjer for
permisjon ved overgang til ny stilling utenfor UiA.
UiB: KMD jobber med langsiktig bemanningsplan der vi forsøker å balansere bruk av ulike
stillingskategorier. Fortsatt, men med kontrollert (godt begrunnet) bruk av, åremål. Henvise
til/tematisere også Charter&Code Nye tiltak: UHR-KDA bør ha konferanse om tema med
arbeidstakerorganisasjonene.

Etikk, mangfold og likestilling
Mål: Bidra til økt bevissthet om etikk i utdanning og forskning, jobbe for mangfold og god
kjønnsbalanse i utdanning og forskning og bidra til å redusere mobbing og trakassering.
Tiltak: For å øke bevissthet om etikk har vi som tiltak erfaringsdeling på møter i enheten og i
fagorganene, og å invitere Redelighetsutvalget. Når det gjelder mangfold og god kjønnsbalanse så
har vi som tiltak å innhente relevant statistikk og tematisere relevante fellestiltak. Som tiltak for å
redusere mobbing og trakassering har vi å sette UHRMOTs rapport og den nasjonale kartleggingen
av mobbing og trakassering på dagsorden og erfaringsdeling om tiltak.
Samarbeid: Redelighetsutvalget (etikk), Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
(mangfold og kjønnsbalanse).
Hvordan jobber dere med dette og har dere forslag til nye tiltak?

NMBU: Fakultetet forholder seg til NMBUs regelverk, men har et innsatsområde på
personvern/GDPR gjennom opplæring og arrangementer. Fakultetet har brukt midler for å støtte
opprykkssøknader for kvinner og er nøye med å ha kvinner med i alle råd og utvalg. Vi må
sluttføre de prosjekter vi har igangsatt, men også vurdere å ha feks en årlig samling for kvinner
for å motivere til opprykksøknader.
UiA: Overordnet sett forutsetter universitetstradisjonen en stor grad av tillit til at de ansatte er
med på å bygge institusjonen, undervise og utvikle undervisningstilbudet, drive forskning og
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kunstnerisk utviklingsarbeid på en redelig måte, og forvalte og utvikle universitetet innad og i
samspill med samfunnet rundt. De ansatte opplever i frihet og tillit en spore til kreativitet og
selvstendig ansvar. Frihet er også en nødvendig betingelse for at universitetet skal være kritisk og
nyskapende og bane veien for nye tanker og ideer i samfunnet. Diskusjonen rundt
forskningsetiske retningslinjer for vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid foregår
per i dag innenfor det overordnede rammeverket ved UiA. Som i de fleste forskningsfelt oppstår
det også på Fakultet for kunstfag situasjoner og prosjektspesifikke dilemmaer der etiske
vurderinger bør legges til grunn. Dette gjelder både innenfor fakultetets doktorgradsprogram og
innenfor FoU-arbeidet som utføres av seniorforskere. Det ville føre for vidt å liste opp alle
situasjoner hvor etiske dilemmaer gjør seg gjeldende. På et overordnet plan kan det likevel
anføres at det ved flere anledninger har oppstått mer prinsipielle diskusjoner knyttet til
utenforståendes deltakelse i prosjekter for kunstnerisk utviklingsarbeid, som mer eller mindre
aktive medskapere innenfor kunst- og undervisningsopplegg. Et tilbakevendende tema har vært
innlemmelsen av flyktninger fra Moria-leiren på Lesvos i Hellas i forskningsprosjekter, der
fakultetet gjennom en årrekke har hatt tilstedeværelse. Dette er svært ømtålige prosjekter, der
grenseoppgangen mellom deltaker, medskaper og forsker/kunstner hele tiden risikerer å
understreke den grunnleggende asymmetrien som knytter seg til flyktningetilværelsen kontra den
temporære tilstedeværelsen av forskere og studenter. I hvilken grad er det ønskelig å innlede
samarbeid med lokale aktører som befinner seg i en prekær situasjon, og hva er det gjensidige
utbyttet av slike samarbeid? Spørsmål som dette melder seg i enhver situasjon hvor en anneneller tredjepart utenfor UH-sektoren deltar i utvikling og gjennomføring av forskningsarbeider, og
må trolig vurderes fra tilfelle til tilfelle. Det kan likevel være ønskelig å utforme retningslinjer for
slike prosjekter, ettersom utfordringer knyttet til asymmetrien mellom forsker og deltaker lett lar
seg overføre til andre situasjoner også.

UiB: KMD gjennomfører blant annet seminarer og kurs på fakultetet. Vi vil også ha en
totalgjennomgang av vår strategi og våre HP-er knyttet til HMS, likestilling, mangfold og
inkludering samt studieplaner. UHR-KDA: Få med å utarbeide veiledende nasjonale retningslinjer
for etikk i KU. KMD kan også bidra til å sette mangfold i studentrekruttering på dagsorden.

Bærekraft i UH-Sektoren
Mål: Være en pådriver for at medlemsinstitusjonene utarbeider ambisiøse tiltaksplaner for bærekraft
i forskning og utdanning samt endringer i drift og aktiviteter slik at fagmiljøet reduserer sitt
klimaavtrykk.
Tiltak: Opprette en arbeidsgruppe som utarbeider en aksjonsplan for våre fag, sette bærekraft på
dagsorden og dele eksempler på best praksis på møter i enheten og bidra med kunnskap og
erfaringer til andre fag- og ansvarsområder på institusjonene.
Samarbeid: Andre enheter i UHR og de nasjonale fagorganene.
Hvordan jobber dere med dette og har dere forslag til nye tiltak?

NMBU: Fullføre igangsatt prosjekt. Når arbeidet med bærekraftgruppen er fullført, bør det
igangsettes en prosess med fagorganenen. NMBU har under etablering en bærekraftportal, og
knytter i økende grad all akvtitet til FNs SDG.
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UiA: Fakultet for kunstfag ved UiA har i sin kommende strategi for perioden 2021-24 slått fast at
fakultetet skal være en pådriver for det grønne skiftet. Gjennom forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid skal fakultetet fremme nye tenkemåter og bidra med estetiske perspektiver for
bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer. Med kunsten som utgangspunkt skal
fakultetet arbeide for akademisk frihet og institusjonell autonomi, samtidig som kunstens rolle i
samfunnsutviklingen styrkes og tydeliggjøres. Fagmiljøet skal drive kunstnerisk, vitenskapelig og
pedagogisk innovasjon som legger til rette for ny verdiskaping på bærekraftige premisser. Som et
eksempel utlyste fakultetet to ph.d.-stillinger knyttet til bærekraftsmålene. Videre arbeider flere av
de ansatte med forsknings- og KU-prosjekter der økologi, bærekraft og grønt skifte er sentrale
elementer. Dette gjelder også for pedagogisk utviklingsarbeid.
UiB: KMD tematiserer bærekraft i studier og forskningsprosjekter. Også tverrfakultære prosjekter
med andre forskningsmiljøer på UiB. Vi ser også nå flere interessante studentinitiativer.

Andre kommentarer
Har du for eksempel forslag til nye innsatsområder som bør være med i handlingsplanen?

NMBU:
UiA:
UiB: Tidsakser og "ansvarlig for oppfølging" kan i større grad inngå i HP. Mulig at UHR-KDA bør
ha mer internasjonalt samarbeid/kontaktflate.
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Saksbehandler
Rachel Glasser

Saksnr
21/05

ArkivsakID
21/05

Enhet
UHR-Kunst, design og arkitektur

Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032
Saksdokument
•
•
•
•

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 - 2028
Samarbeidskonferansen 2021, Samarbeid om ny langtidsplan: Mer av det samme eller
helt nye grep?, samt 6 innspill til Langtidsplanen utarbeidet i forkant av konferansen.
Referat fra UHRs styremøte 23. februar
Kunnskapsdepartementets nettside om arbeidet med ny langtidsplan

Bakgrunn
Neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal tre i kraft januar
2023. Kunnskapsdepartementet (KD) vil, sammen med øvrige departementer, utarbeide den
reviderte langtidsplanen frem mot oktober 2022, da den legges fram samtidig med
statsbudsjettet. KD ønsker innspill fra aktører innen forskning og høyere utdanning
og fra andre samfunnssektorer. Forskningsrådet fikk høsten 2020 i oppdrag fra KD å gi et
innspill til en revidert plan og er dermed godt i gang.
UHR er kjent med at UHR, UH-institusjonene og andre vil motta en invitasjon fra statsråden i
løpet av mai der vi vil bli bedt om å gi innspill til revidert langtidsplan. Frist for
tilbakemelding er 10. september 2021. KD vil invitere til et digitalt oppstartsmøte for
innspillsrunden 21. mai. KD vil også organisere digitale, regionale innspillsmøter i slutten av
mai og i juni.
Det er viktig at også UH-institusjonene bidrar aktivt til utforming av planen, som gir retning for
norsk forsknings- og utdanningspolitikk og prioriterer ressurser på hele kunnskapsfeltet i flere
år fremover. Dette gjelder innspill både fra UHRs medlemsinstitusjoner enkeltvis
og fra UHR på et overordnet nivå.
Noen av UH-institusjonene er allerede i gang med egne prosesser for å utvikle innspill, mens
andre har kommet kortere. UHR ser det som viktig med
god informasjonsflyt mellom institusjonene og UHR. Diskusjonene om langtidsplanen. UHRKunst, design og arkitektur er et viktig ledd i denne dialogen.
UHRs styrke er at vi har en god bredde i organisasjonen. Sekretariatet ønsker innspill fra alle
de strategiske enhetene på enhetsmøtene i mai, som vi vil legge fram for diskusjon
på UHRs styremøte11. juni. Vi planlegger også et webinar i slutten av august, før UHRs
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endelige innspill til Kunnskapsdepartementet blir behandlet av styret i begynnelsen av
september.
Plan for arbeidet med utforming av innspill fra UHR var oppe i UHRs styre 23.
februar 2021, og revidert langtidsplan var også tema på årets
Samarbeidskonferanse arrangert av UHR og Forskningsinstituttenes fellesarena
(FFA) 18. februar (se lenker under saksdokumenter). Arbeidsutvalgene til UHR-Forskning,
UHR-Helse og sosial, UHR-Økonomi og administrasjon, UHR-Humaniora og UHRSamfunnsfag har hatt innledende drøftinger om langtidsplanen, og Forskningsrådet har
presentert sin innspillsprosess i flere av møtene.
Vurdering
Med utgangspunkt i disse møtene har noen temaer blitt løftet fram som særlig relevante
for UHRs innspill. Vi har delt temaene i tre grupper. De er:
Temaer på overordnet og/eller prinsipielt nivå
a.
Samspill utdanning-forskning-innovasjon
b.
Betydningen av langsiktig, forskerinitiert, nysgjerrighetsdrevet
forskning
c.
Universitetenes rolle i innovasjon, nyskapning og kommersialisering
d.
«Missions» på norsk
e.
Sikre god kvalitet også i «små» fag
f.
Ivaretakelse av akademisk frihet, institusjonell autonomi, fri
forskning og utdanning og verdien av faktabasert kunnskap
g.
HumSams rolle i kunnskapssystemet, f.eks. viktigheten av å trekke
kultur- og samfunnsforskning inn i studier knyttet til samfunnssikkerhet
h.
Styrke forskning på forskningspolitikk og kunnskapsstrategier
2.
Temaer knyttet til system og struktur
a.
Langtidsplan som budsjettinstrument, herunder spørsmålet om
flerårige budsjetter
b.
Balansen grunnfinansiering vs. konkurransearenaer
c.
Åpen forskning og åpen utdanning
d.
Videreutvikling av rekrutterings- og karrierepolitikk i akademia
3.
Endring av prioriteringene?
Et hovedspørsmål er om det er behov for endringer i nåværende prioriteringer.
De tre overordnede prioriteringene er:
o
Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
o
Møte store samfunnsutfordringer
o
Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet
De tematiske prioriteringene er:
1.
Hav
2.
Klima, miljø og miljøvennlig energi
3.
Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
4.
Muliggjørende og industrielle teknologier
5.
Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden
1.

Spørsmål
• Har UHR-Kunst, design og arkitektur innspill til temaene over? (Det er ikke nødvendig å
kommentere alle)
• Er det andre temaer eller prioriteringer som enheten vil trekke fram i UHRs innspill til
langtidsplanen?
Relatert til disse spørsmålene bes enheten vurdere innspill vedrørende følgende punkter fra
vår handlingsplan:
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•
•

Rammevilkår: Bedre finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid
Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon: Frascatimanualen som
dekkende for kunstnerisk utviklingsarbeid, videreutvikling av Cristin/Nasjonalt
vitenarkiv

Forslag til vedtak
Sekretariatet tar med seg momentene fra UHR-Kunst, design og arkitektur i det videre
arbeidet med UHRs innspill til departementenes arbeid med langtidsplan for forskning
og høyere utdanning 2023-2032
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UHR-Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur og tilhørighet i publiseringsindikatoren
Saksdokument
•
•

Notat til UHR-Kda fra Det nasjonale publiseringsutvalget
Mandat for Det nasjonale publiseringsutvalget

Bakgrunn
Det nasjonale publiseringsutvalget ønsker å diskutere mulig endring av tilhørighet for fagfelt
som per i dag ligger utenfor de fire publiseringsutvalgene for humaniora, samfunnsvitenskap,
medisin og MNT.
Under humaniora er det i dag et fagfelt som heter arkitektur og design (av til sammen 21
fagfelt). Kunst (visuell kunst, film og scenekunst, utøvende og skapende musikk) har ikke et
eget fagfelt i dag. Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur og Nasjonalt
fagorgan for design oppnevner i dag medlemmer til en felles publiserigskomite for fagfeltet
arkitektur og design som har som oppgave å nominere tidsskrift til nivå 2. I motsetning til de
andre fagfeltene under humanioraområdet som nominerer tidsskrift til Nasjonalt
publiseringsutvalg for humaniora, så nominerer publiseringskomiteen for arkitektur og design
direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget.
Det nasjonale publiseringsutvalget for humaniora (NPU-Hum) har fått i oppdrag fra Det
nasjonale publiseringsutvalget å diskutere endring av tilhørighet for fagfeltet arkitektur og
design, slik at fagfeltet likestilles med de andre humaniora-fagfeltene i tilknytning til
Humaniora. Området for medisin har også fått i oppgave å se på den underliggende
strukturen, mens alle fagfeltene for samfunnsvitenskapelige fag og MNT allerede ligger
under samme utvalg.
For mer om bakgrunn og dagens inndeling se vedlagte notat fra Det nasjonale
publiseringsutvalget.
Det nasjonale publiseringsutvalget foreslår at dagens publiseringskomite utvides slik at den
dekker hele fagfeltet til UHR-Kunst, design og arkitektur med sine fem nasjonale fagorgan,
og at det nye fagfeltet organiseres sammen med de andre fagfeltene under humaniora. Det
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vil bety at det nye utvalget nominerer tidsskrift til Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora,
og ikke direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget som i dag.
I praksis innebærer forslaget at listen over tidsskrift som i dag utgjør listen arkitektur og
design utvides med relevante publiseringskanaler for hele feltet kunst, design og arkitektur.
Det etableres en felles publiseringskomite oppnevnte av UHR-Kda, som får i oppgave å
identifisere de ledende publiseringskanalene i fagfeltet i tråd med retningslinjene i
publiseringsindikatoren og sender inn forslag til endringer i denne listen til Det nasjonale
publiseringsutvalget i humaniora.

Vurdering
Inndeling i fagfelt er et komplekst område. I handlingsplanen har enheten som mål å utrede
plassering av kunstnerisk utviklingsarbeid i norsk inndeling av vitenskapsdisipliner, og å
arbeide videre for at Frascatimanualen blir dekkende også for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Sannsynligvis vil også kunstnerisk utviklingsarbeid i nær framtid bli synliggjort på en bedre
måte i Cristin/nasjonalt vitenarkiv.
I Norsk publiseringsindikator (NPI) finner vi allerede flere tidsskrifter som dekker kunstnerisk
utviklingsarbeid, men de sorterer under ulike fagfelt i humaniorakategorien. Det er ikke
usannsynlig at det vil komme flere slike publiseringskanaler i fremtiden. Samtidig må det
understrekes at UHR-Kda ikke har en strategisk målsetning om å opprette flere
poenggivende publiseringskanaler for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Med den foreslåtte organiseringen vil det nye fagfeltet reflektere hele UHR-Kda med
underliggende fagorgan. Den nye publiseringskomiteen vil bli tettere knyttet til den
strategiske enheten som fremover vil stå for oppnevning av komiteen i samarbeid med
fagorganene. Listen vil bestå av publiseringskanaler som rommer både vitenskapelig og
kunstnerisk forskning. Noen tidsskrifter vil det være naturlig å vurdere opp mot andre lister,
men det samme gjelder for mange andre publiseringskanaler i NPI.
Forslaget innebærer at fagfeltet kan identifiseres klart i publiseringsindikatoren med et nytt
navn, for eksempel Kunst, design og arkitektur.
Det nasjonale publiseringsutvalget har i år fått et nytt mandat fra Kunnskapsdepartementet. I
tillegg til at det skal sørge for en høy kvalitet i det nasjonale systemet for dokumentasjon av
vitenskapelig publisering, så skal det gi bredt forankrede faglige råd til myndighetene i saker
som angår publisering og det skal fremme faglige diskusjoner om publisering m.m. En viktig
oppgave for en ny publiseringskomite vil være å bidra inn i kunnskapsgrunnlaget for Det
nasjonale publiseringsutvalget for fagfeltet kunst, design og arkitektur.
Forslaget legges med dette frem for en første diskusjon i UHR-Kunst, design og arkitektur. I
det videre arbeidet vil det være naturlig også å rådspørre den eksisterende
publiseringskomiteen for arkitektur og design.
Det er arbeidsutvalgets oppfatning at den foreslåtte nye organiseringen er et skritt i riktig
retning.
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Forslag til vedtak
UHR-Kunst, design og arkitektur gir arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med
forslaget fra Det nasjonale publiseringsutvalget, i tråd med diskusjonen på
enhetsmøtet.
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Forslag om å opprette et eget fagfelt for kunst, design og arkitektur i
publiseringsindikatoren
Notat til enhetsmøtet i UHR-Kunst, design og arkitektur fra Nasjonalt publiseringsutvalg for
humaniora, 12. mai 2021

Bakgrunn
Publiseringsindikatoren er inndelt i fire fagområder: humaniora, samfunnsvitenskap, medisin og
helsefag, og realfag og teknologi. Hvert av de fire fagområdene har et publiseringsutvalg som bistår
Det nasjonale publiseringsutvalget. Blant disse er Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora (NPUHum) som har ansvar for dialog med 21 publiseringskomiteer i underliggende fagfelt. Se organisering
av publiseringsindikatoren her: https://npi.nsd.no/organisering.
De tre nivåene samarbeider om den årlige prosessen med nominering til nivå 2 og om å følge opp det
generelle mandatet som er gitt av Kunnskapsdepartementet:
•
•
•

sørge for en høy kvalitet i det nasjonale systemet for dokumentasjon av vitenskapelig
publisering
gi bredt forankrede faglige råd til myndighetene i saker som angår vitenskapelig publisering
fremme faglige diskusjoner om vitenskapelig publisering og en ansvarlig bruk av
publiseringsstatistikk som bidrar til å nå de samlede forskningspolitiske mål best mulig

NPU-Hum har fått i oppdrag fra Nasjonalt publiseringsutvalg å se over den underliggende strukturen
for samarbeid med fagfelt. På denne bakgrunnen foreslås å opprette et eget fagfelt for kunst, design
og arkitektur i publiseringsindikatoren. Dette vil kunne løse to problemer:
1) Fagfeltet arkitektur og design på det tredje nivået er i dag direkte tilordnet Nasjonalt
publiseringsutvalg på det første nivået. Nasjonalt publiseringsutvalg ønsker at NPU-Hum
undersøker om fagfeltet kan sidestilles med de andre humaniora-fagfeltene som arbeider
sammen med NPU-Hum på det andre nivået.
2) Publiseringskanalene for kunstnerisk forskning er spredt på ulike (akademiske) humanistiske
disipliner og på listen over tverrfaglige humanistiske publiseringskanaler.
NPU-Hum ønsker å finne løsninger sammen med det nyopprettede fagstrategiske organet UHRKunst, design og arkitektur (UHR-KDA), som med sine fem underliggende fagorganer er nærmest til å
gi råd om gode løsninger:
•
•
•
•
•

Arkitektur og landskapsarkitektur
Design
Utøvende og skapende musikk
Scenekunst og film
Visuell kunst

Forslaget
NPU-Hum foreslår en løsning hvor UHR-KDA oppretter en egen publiseringskomite for kunstnerisk og
vitenskapelig forskning som en permanent komité under UHR-KDA, som kan gi råd til strategisk enhet
om hele bredden av spørsmål knyttet til vitenskapelig publisering. I tillegg får publiseringskomiteen
ansvaret for en egen samlet liste over vitenskapelige publiseringskanaler for sitt område, hvor de kan
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foreslå kanaler til nivå 2 gjennom den årlige prosessen organisert av Nasjonalt publiseringsutvalg for
humaniora. Løsningen innebærer at listen over tidsskrifter som i dag utgjør fagfeltet arkitektur og
design utvides og suppleres med relevante publiseringskanaler slik at den gjenspeiler både
vitenskapelig og kunstnerisk forskning i de forskningsfeltene som har nærmest tilknytning til de fem
fagorganene under UHR-KDA. UHR-KDA kan foreslå navnet på listen.

Videre prosess
Hvis forslaget er aktuelt, foreslår vi som videre prosess at det legges frem for enhetsmøte i UHR-KDA
for innspill. UHR-KDA (AU) kan deretter diskutere forslaget med dagens publiseringskomite for
arkitektur og design.
Saken står også på dagsorden hos Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora 2. juni, men kan også
om nødvendig tas opp igjen senere i utvalget. Men det er ønskelig å etablere en løsning før ny
nominering til nivå 2 i 2022. Da må en publiseringskomite være etablert med vedtatt mandat, og
listen over tidsskrifter må være klar.
Det nasjonale publiseringsutvalget beslutter endelig organisering av publiseringsindikatoren.
Sekretær i Det nasjonale publiseringsutvalget, Vidar Røeggen, vil delta i UHR-KDAs enhetsmøte og
svare på eventuelle spørsmål.
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Bakgrunn
Representasjon og sammensetning av UHRs strategiske enheter og arbeidsutvalg er nedfelt
i retningslinjene for de strategiske enhetene. UHRs strategiske enheter velger leder og
nestleder blant representantene enkeltvis ved alminnelig flertall. Funksjonsperioden som
leder og nestleder er to år, med anledning til gjenvalg to ganger. De samme lederne leder
også arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgsmedlemmer velges for fire år om gangen, med
anledning til gjenvalg en gang. Studentrepresentanter oppnevnes årlig av NSO.
De strategiske enhetene velger selv medlemmer til sine arbeidsutvalg, og det skal tilstrebes
kjønnsbalanse, mangfold og hensiktsmessig representasjon i henhold til faglig bredde,
geografi og institusjonstype.
Leder, nestleder og arbeidsutvalg for UHR-Kunst, design og arkitektur ble valgt våren 2019.
Det betyr at leder og nestleder er på valg på møtet våren 2021 for to nye år. Dersom leder
eller nestleder ikke velges for to nye år, trer de ut av arbeidsutvalget. I tillegg går to
varamedlemmer av som henholdsvis rektor og dekan i august, og arbeidsutvalget må derfor
suppleres med to varamedlemmer. Disse velges for to år slik at hele arbeidsutvalget er på
valg våren 2023.
Siden forrige valg har det kommet inn i retningslinjene for de strategiske enhetene at det på
samme møte som det velges leder og nestleder skal det velges valgkomité som oppnevnes
for 2 år og dermed har funksjonsperiode fram til og med neste ordinære valg av leder og
nestleder. Valgkomiteen bistår også ved behov for suppleringsvalg i denne perioden.
Valgkomiteen bør bestå av 3 personer eller mer.
Valgkomitéen har bestått av Karin Julsrud (Høgskolen Innlandet), Hanne Hammer Stien (UIT
Norges arktiske universitet) og Ole Gustavsen (AHO) og har levert følgende innstilling:
1. Valgkomitéens begrunnelse.
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Ved valg av kandidater har komitéen søkt å foreslå personer som representerer ulike deler
av den strategiske enhetens medlemmer både faglig, geografisk og kjønn. Det har også
vært viktig å finne representanter som har kapasitet og engasjement for arbeidet. De som
innstilles har sagt seg villig til å påta seg oppgaven.
2. Valgkomitéens innstilling til AU medlemmer og varamedlemmer for perioden 2021 –
2023.
Basert på begrunnelsen ovenfor, foreslår valgkomitéen følgende kandidater;
Frode Thorsen, dekan Universitet i Bergen (gjenvalgt) leder
Marit Wergeland, dekan Universitet i Agder (ny periode) ny nestleder
Karmenlara Ely, kunstnerisk leder Høgskolen i Østfold – nytt medlem
Ole Gustavsen, rektor AHO - (ikke på valg) medlem
Mallory Pettersen Chamberlain, student (NSO) - (ikke på valg) medlem
Unni Hagen, dekan Høgskulen i Volda - ny vara
Morten Schjelderup Wensberg, dekan Universitet i Stavanger - ny vara
Jørn Mortensen, dekan Høyskolen Kristiania - (ikke på valg) vara
Karin Julsrud, dekan Høgskolen Innlandet - (ikke på valg) vara
Valgkomiteen er forespurt om å sitte fram til våren 2023, og har sagt ja til det med forbehold
om at de fortsetter i sine posisjoner.
Vurdering
UHR-Kunst, design og arkitektur bes på bakgrunn av innstillingen til valgkomiteen velge ny
leder og nestleder av UHR-Kunst, design og arkitektur for perioden våren 2021 – våren
2023, samt to nye varamedlemmer for samme periode. I tillegg bes enheten om å forlenge
valgkomiteens periode fram til våren 2023.
Forslag til vedtak
UHR-Kunst, design og arkitektur støtter valgkomiteens innstilling og velger ny leder,
nestleder og varamedlemmer fram til våren 2023.
UHR-Kunst, design og arkitektur oppnevner sittende valgkomiteen for to år, fram til og
med valget våren 2023.
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