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Høringsuttalelse på utkast til vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Viser til Kunnskapsdepartementets (KD) brev datert 27.06.13 om utkast til vedtekter for Program
for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

KHiB har noen kommentarer og forslag til endringer og tillegg som vi håper kan tas til følge.
Nedenfor refereres til §-ene i vedtektene:

§ 2 Formål (nytt forslag)
PKU skal gjennom stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet stimulere til og legge til rette for
kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og støtte opp om slik utvikling ved institusjonene.

Begrunnelse: PKUs formål knytter seg til kunstnerisk utviklingsarbeid.

§ 3 Organisering

De administrative og økonomiske sidene ved virksomhet reguleres av avtale mellom KD og KHiB.
Det antas at denne avtalen er noe som kommer til å bli utarbeidet, og som i så fall i større grad kan
konkretisere og tydeliggjøre ansvaret.

§ 4 Styrets sammensetn ing og oppnevn ing

KHiB merker seg at det i nytt utkast er foreslått at KD oppnevner styret og styrets leder. Styret
utgjøres av 7 medlemmer, hvorav Norsk kulturråd foreslår 2, mens KH1B, KHiO og NMH sammen
foreslår 6. Det skulle til sammen bli 8.

Vi støtter vedtekstforslaget i videreføring av dagens praksis der KHiO, KHiB og NMH sammen
foreslår styremedlemmene, men disse institusjonene bør også foreslå styrets leder. KD vil ha
mulighet til å overprøve forslagene ved oppnevning av styret. Som i dag bør alle institusjonene
med kunstfag fremme forslag på flere kandidater som KHiO, KHiB og NMH kan innstille
medlemmer fra.

Det synes fornuftig at tidligere krav om at «Alle styremedlemmer og varamedlemmer må ha
førstestillingskompetanse» er erstattet med at «Styret skal samlet ha høy faglig kompetanse og
kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid.»
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KHiB foreslår følgende tillegg (konkrete forslag med blått):

- KH1B kan delta i PKUs styremøter som observatør med talerett og med forslagsrett i saker som
vedrører administrative oppgaver.
Begrunnelse: Programstyrets medlemmer innehar i første rekke faglig kompetanse. Forslaget
vil følgelig bidra til at saker om administrative! økonomiske forhold gis tilstrekkelig
oppmerksomhet og behandling i styret. Det gir samtidig daglig leder en større trygghet for at
styrevedtak samsvarer med de administrative retningslinjer!rammer som gjelder. Ordningen er
også lik andre §1.4.4. foretak, som f.eks. CRlStin.

§ 5 Styrets ansvar og oppgaver

KHiB foreslår følgende tillegg (konkrete forslag med blått):

- Styremøtene gjennomføres for åpne dører, men saker som er underlagt taushetsplikt i
medhold av lov eller forskrift behandles alltid for lukkede dører.
Begrunnelse: PKU skal følge de samme regler for offentlighet som andre organer (forslaget kan
tas ut dersom det er en selvfølge).

KHiB har følgende forslag til justeringer under opplistingen i avsnittet som begynner med
«Styret har videre ansvar for følgende saker:»:

- for i samarbeid med institusjonene å godkjenne veiledere, bedømmelseskommisjoner og
sluttvurderinger av den enkelte stipendiat.
Begrunnelse: Institusjonene må ha medbestemmelse i forhold til valg av veiledere, ettersom
institusjonene selv har best kjennskap til kompetanse hos potensielle veiledere.

- for i samarbeid med KH1B å innstille kandidat til daglig leder og andre stillinger ved PKU til
KH1B, som ansetter
Begrunnelse: KHiB, som arbeidsgiver for de administrativt ansatte tilknyttet PKU, må sammen
med styret for PKU være involvert ved innstilling til disse stillingene. Kandidater som ansettes
skal inngå i et kollegialt fellesskap med ansatte ved KHiB. Det er videre et administrativt
samarbeid mellom PKU og KH1B som operatør.

- for å etablere regelverk og retningslinjer for programmene som er i samsvar med KDs føringer
og innenfor de administrative rammer som gjelder for KHiB. Jfr. også § 9 (se ny §.)
Begrunnelse: jfr. forslag til ny § 9.

§ 6 Godtgjørelse for styrets arbeid

KHiB vil foreslå at punktet endres til: KD fastsetter godtgjørelse for styrets arbeid.
Begrunnelse: Det er naturlig at KD fastsetter en rund sum som dekker styrearbeidet, som f.eks. for
CRIStin. Videre må det defineres hva som menes med møtevirksomhet og forberedelser, og
hvordan dette honoreres.
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KHiB foreslår også en ny paragraf i vedtektene, som bør komme før siste paragraf om
Vedtektsend ringer:

§ 9 Regelverk og retningslinjer

Regelverk og retningslinjer for programmene, eller endringer til disse, skal godkjennes av KD før
iverksetting. KH1B skal høres der regelverk og retningslinjer, eller endringer til disse, vedrører
administrative/økonomiske forhold.

Begrunnelse: Myndighet og ansvar i forhold til å vedta regelverk og retningslinjer for programmene
må tydeliggjøres, og særlig der dette berører prinsipielle administrative/økonomiske forhold. KD
bør sikre at regelverk/retningslinjer for programmene samsvarer med KDs vurderinger og
prinsipper. Det bør derfor tas inn i vedtektene at regelverk/retningslinjer og endringer i disse skal
godkjennes av KD.
For å nevne et par eksempler:
1) I prosjektprogrammets retningslinjer om hvilke utgifter det kan søkes om heter det i punkt 3:

«Det kan ikke søkes midler til dekning av generelle administrasjons- og/eller overheadutgifter,
jfr. punkt 4.2». KHiB stiller spørsmål om dette er noe programstyret skal kunne vedta alene?
Prosjektprogrammets retningslinjer bør tilpasses reglement for lignende prosjekttildelinger for
UH-sektoren, som f.eks. NFR-tildelinger. Slike retningslinjer kan også bidra til å undergrave
arbeidet som pågår med å vise totalkostnader i prosjekter.

2) Et annet eksempel er fastsettelsen av årlige stipendiatsatser i stipendiatprogrammet.
Prinsipper for fastsettelse av årlige stipendiatsatser bør godkjennes av KD og bør
harmoniseres med tilsvarende satser hos forskningsrådet.

Prinsipielle administrative/økonomiske spørsmål bør følge praksis i sektoren for øvrig. Dersom
avvik er ønsket bør dette godkjennes av departementet.

Cecilie Ohm
høgskoledirektør

Med

rektor
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