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Nettmøte

21/14 Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Vedtak
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

21/16 Enhetsmøtet 28.-29. oktober
Behandling
Høyskolen Kristiania blir vertskap for enhetsmøtet 28.-29. oktober, som vil vare fra lunsj –
lunsj.
Det vil settes av god tid til rapportering fra arbeidsgrupper og fagorgan.
Aktuelle saker:
Orienteringer fra fagorgan og arbeidsgrupper.
Finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid og PKU sin rolle. Diskusjon av
fremtidige muligheter. Innledning v/Geir Strøm. AU vil vurdere et møte med
forskningsrådet etter enhetsmøtet.
Status for arbeid med organiseringen av våre fagområder i
publiseringsindikatoren.
Handlingsplanen: Prioriteringer og arbeidsform videre (Inkludert form på
enhetsmøtene. AU foreslår at enhetens høstmøter fremover avholdes digitalt).
Harmonisering av rutiner for opptak for kunstutdanninger for kunstutdanninger med
opptaksprøver. Her kan det blir aktuelt å be berørte fagorgan opprette en
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arbeidsgruppe. Jørn Mortensen lager et notat som kan sendes ut i forkant av
møtet. Innledning v/Jørn Mortensen.
Seminardal: Bærekraft. Arbeidsgruppen forespørres om å ta ansvar for denne
delen.
Omvisning på HK

Vedtak
Leder og sekretær lager utkast til program som sendes au på sirkualasjon.

21/17 Handlingsplanen - Oppfølging
Behandling
Arbeidsutvalget diskuterte prioriterte områder i handlingsplanen, og setter disse opp som
saker på enhetsmøtet i oktober.
Når det gjelder opprykk på basis av kunstneriske kvalifikasjoner kom det ønske om å ta
dette opp på et overordnet nivå, i tillegg til å ha fokus på kvinner og opprykk. Det kom
forslag om å lage et seminar om ansettelser og opprykk basert på kunstneriske
kvalifikasjoner med et mål om å få til mer fellestenkning i sektoren rundt dette. I tillegg kan
vi avholde et mer spisset motivasjonsseminar for kvinner.
Vedtak
Prioriterte områder i arbeidsplanen tas opp på enhetsmøtet 28.-29. oktober.
Handlingsplanen oppdateres med et punkt om ansettelser og opprykk på basis av
kunstnerisk grunnlag.

21/18 O-saker
Behandling
Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora har invitert UHR-kda til en diskusjon om
organiseringen i publiseringsindikatoren. Leder og sekretær har hatt et innledende møte
med Vidar Røeggen (sekretær Nasjonalt publiseringsutvalg), Gunnar Sivertsen (NIFU) og
Mathilde Skoie (leder i Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora våren -21, og deretter et
møte 17. juni med publiseringskomiteen for arkitektur og design.
I møtet med publiseringskomiteen ble vi enige om å gjøre en kartlegging av hvilke kanaler
som vil være aktuelle i en ny liste for alle fagområdene under kunst, design og
arkitektur. Med en slik liste vil vi ha et bedre grunnlag for å diskutere framtidig
organisering. De nasjonale fagorganene er invitert til å bidra i denne kartleggingen, med
frist 1. oktober. Når undersøkelsen er gjennomført vil vi ta et nytt møte for å diskutere
utfordringer og muligheter for fremtidig organisering under publiseringsindikatoren.
Vedtak
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.

