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Referat fra Informasjons- og drøftingsutvalget ved Fakultet for kunst, 
musikk og design 

 
Til stede: Kari Merete Paulsen (leder), Ingjald Selland (vara), Steinar Sætre, Synnøve 

Myhre, Simon Gilbertson HVO (observatør), Vidar Lidtun (sekretær) 

 

I  Innkalling og saksliste godkjent – Ingen saker under eventuelt 

 

II Referat fra møtet 03.02.2021 godkjent. 

 

Drøftingssaker 

Sak 10/21 Forslag til medlemmer av innstillingsutvalget for tilsetting av 

dekan 

 

Møtebehandling Fakultetsdirektør redegjorde for prosessen bak forslaget. 
Instituttlederne Frans Jacobi og Randi Rolvsjord foreslås som 
medlemmer fra arbeidsgiver. IDU drøftet om det burde være en 
representant fra teknisk- administrative stillinger i 
innstillingsutvalget ettersom det med ansatt dekan blir enhetlig 
ledelse ved KMD.  

 
Sak 11/21 Forslag til ekstern styreleder og eksterne medlemmer til 

fakultetsstyret  
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om prosessen internt og 

arbeidsgruppens sonderingsarbeid supplert av Steinar Sætre som 
har sittet i arbeidsgruppen.  

 
Sak 12/21 Studiebarometeret, med oppfølgingstiltak 

 
Møtebehandling Fakultetsdirektør gjennomgikk resultater og forslag til 

oppfølgingstiltak. Særlig er tematikk knyttet til studentenes 
medvirkning, organisering av studieprogram og studentenes 
fysiske og sosiale læringsmiljø, oppfølgingspunkter. IDU drøftet 
ressurser knyttet til oppfølgingsarbeidet og oppfordrer til at 
arbeidet settes inn i en bred kontekst, herunder hva som er 
rimelige krav til studenters medvirkning/ansvar.   
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Sak 13/21 Økonomistatus per februar 

 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om status så langt i år og 

overføringene fra 2020. Det blir arbeidet med prognoser for 

overføringer fra 2021 til 2022. 

 
Sak 14/21 Eventuelt 
 
 

Informasjons- og orienteringssaker 

a) Overføringer fra 2020 
b) Justering av undervisningsregnskapet 
c) DBH- rapportering per 15. februar og mars 
d) Plan for utlysning av fremragende undervisere- muntlig presentasjon 
e) Status for opptak og eksamen ved Instituttene våren 2021 
f) Utsettelse av evaluering av instituttene grunnet Covid 19 
g) Sykemeldingsstatestikk- muntlig 
h) Oppfølging av HMS undersøkelsen fra november 2020- utsatt til neste møte 
i) Orienteringer fra UHR- Kunst, design og arkitektur 
j) Status nybygg Griegakademiet – Institutt for musikk 

 


