
 
 
 
 
 
 
Referat fra ledermøte 6. november 2014 
 
Tilstede: Gyrid Garshol, Inger Lise Eid, Suzanne Bjørneboe, Jørn Mortensen, Even Lynne, 

Vanessa Ohlraun, Jørn Johannesen, Lillian Andersen, Hilde Herming, Arvid Andresen, 
Torben Lai (ref.) 

 
1. Rammer for budsjettprosessen 
Det var gjennomgang av rammer for budsjettprosessen 2015.  
I tillegg ble prosess for prioriteringer av evt. mindreforbruk i 2014 omtalt. 
Grunnlag for alle prioriteringer vil skje med utgangspunkt i enhetenes kvalitetsrapport og plan. 
Det ble i tillegg anbefalt å prioritere strategiske satsninger, kompetanseutvikling, gjennomføring av 
ombygging galleri. 
Diskusjonen vil tas opp på budsjettmøte 21. november 2014. 
 
2. Strukturmeldingen 
Gyrid informerte om at styret støttet arbeidsgruppens innspill, hvor Kunsthøgskolen primært ønsker å stå 
alene fremover. Styret ba om at uttalelsen ble supplert med at Kunsthøgskolen sekundært ønsker å inngå 
i et fundament i et kunstnerisk universitet sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges 
musikkhøgskole og Filmskolen.  
Gyrid informerte om det arbeides med et utkast til svar på oppdraget i etatsstyringstilbakemeldingen til 
Kunsthøgskolen i Oslo og at Arkitektur- og designhøgskolen. Begge institusjoner er enige om at det ikke 
er aktuelt å inngå i fusjon med bare to institusjoner. Utkastet vil bli drøftet med arbeidsgruppen som styret 
har oppnevnt.  
Det var diskusjon om styrets føringer og departementets signaler i prosessen.  
 
3. Eventuelt 
− Studieavgift for studenter utenfor EU/EØS: Styret ga fullmakt til et innspill mot forslag til studieavgift for 

studenter utenfor EU/EØS. I tillegg vil Kunsthøgskolen gi svar på høringen knyttet til forslaget, som 
har frist 4. desember. 

− Status for ombygging av søylegalleri/bygging av dekke: Jørn M etterlyste informasjon om status i 
arbeidet. Jørn J informerte om at søknad om endring sendes ca. 1. desember med byggestart ca 20. 
desember. Innspill fra Jørn M knyttet til løsning av galleriløsning oppe er ivaretatt i planene. 
Galleriløsning nede (white cube) er satt på vent, men planene sikrer infrastruktur for dette fremover. 
Kantine vil bli stengt i forbindelse med ombygging. Det blir enkel servering i resepsjonsområdet.  

  
 


