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

 
Til stede: Synnøve Myhre, Simon Gilbertson HVO (observatør), Kari Merethe Paulen (Parat) 
 
Forfall: Steinar Sætre, Anne Skånskar. 
 
 
I  Innkalling og saksliste godkjent – Ingen saker under eventuelt 
 
II Protokoll frå 15. desember 2021. 
 
Drøftingssaker 
 
Sak 3/22 Økonomistatus per desember 2021 
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om status og regnskap pr 

desember 2021. Større overføringer en tidligere estimert. 
 
Sak 4/22 Revisjon av handlingsplanen for forskerutdanningen 
Møtebehandling Fakultetsdirektøren redegjorde for saken, og at dette var en liten 

revisjon av handlingsplanen. 
 

Sak 5/22 Forskerutdanningsmelding – utsettes 

 

Sak 6/22 Handlingsplan HMS for KMD 2022 

Møtebehandling Fakultetsdirektøren redegjorde for saken. Handlingsplanen skal 
gjelde for 2022, og synligjør hva som skal satses på innen HMS for 
2022. Handlingsplanen er kortere en tidligere, og mer spisset. Det 
er lagt inn en egen kolonne for status, for oppfølging av HMS- 
utvalget vår og høst 2022. 

 

Sak 7/22 HMS-rapport for 2021 

Møtebehandling Fakultetsdirektøren redegjorde for saken. Det er særlig en enhet 
ved fakultetet som avviker fra rapporteringen og som vil kreve 
ekstra oppfølging av HMS oppfølgingen i året som kommer. 

 

Sak 8/22 KMD Beveger -Strategiprosess for KMD 2022 

Dato: 09.02.22 

Arkivsaksnr: 2022 

  

Informasjons- og drøftingsutvalget ved KMD 

 

09.02.22, i møterommet den store boksen i M61 

Utvalg:  

Sak: 

Møtedato: 
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Møtebehandling Fakultetsdirektøren orienterte om en forenklet prosess med 
revisjon av «KMD Beveger». Men at KMD skal være aktive på alle 
nivå i innspill til UiB sin nye strategi. Dersom det blir behov for en 
ny strategi etter at UiB strategien er vedtatt i februar 2023, legges 
det opp til en større prosess ved KMD. 

  
 
Sak 9/22  Informasjons- og orienteringssaker 

a) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2021 
b) Årsrapport om KMD sin synlighet – saksdok. ettersendes 
c) Beredskap rundt smittetopp fremover 
d) Plan og status for vårens rekruttering av studenter  
e) Avslag på ARIIS- søknaden 
f) Inngått konsortieavtale for Polyfon 2022 
g) Utlysning av strategiske midler 
h) Orientering om implementering av nye studieplaner. 

 
 
Sak 10/22   Eventuelt 
                    Ingen saker meldt. 
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Resultater fra studiebarometerundersøkelsen - oppfølgingsplan 

 

Bakgrunn 
 
Studiebarometeret er en årlig, nasjonal undersøkelse som gjennomføres hver høst av 

NOKUT, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter på hhv 2. år bachelor og 2. 

år master på norske utdanningsinstitusjoner, spørres om deres oppfatninger av kvalitet i 

studieprogrammene de går på. Undersøkelsen ble sist gjennomført i oktober-/november 

2021, resultatene ble offentliggjort i februar 2022. Resultatene er offentliggjort og tilgjengelig 

på NOKUT sine sider. Det har vært gjennomgående lav svarprosent på undersøkelsene, 

også fra KMD. Dette gjør at resultatene må vurderes med forbehold.  

 

Det pågår også en diskusjon i sektoren hvorvidt disse undersøkelsene faktisk fungerer til 

hjelp for kvalitetsarbeidet ved institusjonene, og evt hvordan dette inngår i 

kvalitetsprosessene.  

 

Fakultetets praksis der gjennomgang og oppfølging av resultatene gjøres i studieutvalget 

(SU-KMD), og tilsvarende med KMDs studentorganisasjon (KSU). Etter behandling i disse 

utvalgene legges saken frem for fakultetsstyret.  

 

SU-KMD behandlet saken i møte 17. februar 2022. 

 

Til saken 

 

KMD har tidligere valgt ut særlig tre forbedringsområder som vi har fulgt systematisk fra 

2017, med oppfordring til tiltak for endring og forbedring: 

1. Organisering av studiet  

2. Læringsmiljø (fysisk og faglig/sosialt) 

3. Studentmedvirkning 

Vi ser at tendensene for KMDs del er stabile og gjentagende over lengre tid. Studieutvalget 

og fakultetsstyret behandlet resultatene fra 2020, hvor det ble foreslått tiltak som skulle legge 

grunn for endring av de kritiske tilbakemeldingene fra respondentene. Det gjaldt særlig 

indikatoren organisering av studieprogrammene, og tilbakemeldinger som er gitt om 

administrasjon og informasjonsflyt. Dette er også fulgt opp i KMDs kvalitetsmelding, som 

viktige fokusområder for tiltak i kvalitetsarbeidet. 

 

For 2021 hadde KMD er svarprosent på 35%, derav 73 respondenter. Dette er tilsvarende 

nivå som ved tidligere år, med unntak av 2019 (57%). Med så lav deltagelse, må eventuelle 

konklusjoner gjøres med forbehold. I år mangler vi også egne rapporter fra viktige 

underenheter som eksempelvis BA-kunst, BA musikkvitenskap og MA utøvende musikk eller 

komposisjon.  

   Dato: 11. mars    
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Samlet viser resultatene at studentene er generelt er fornøyde med studiene ved KMD 

(samlet score 3,8). Dette sammenfaller med fjorårets resultat. Sammenlignet tilsvarende 

studier på landsbasis, kommer våre studieprogram greit ut. Det kan særlig trekkes frem at 

BA i utøvende musikk eller komposisjon kan vise til det mest positive resultatet for 

overordnet tilfredshet (4,5) i vår portefølje.  

 

Resultatene også fra 2021- undersøkelsen viser fremdeles at indikatoren organisering av 

studiene er gjennomgående lav for alle KMDs program. Det vises til vedlagt notat og 

presentasjon av tallene for nærmere beskrivelser. 

 

Oppfølging 

 

SU-KMD viser til tidligere forklaringer og analyser som forklarer hvorfor denne indikatoren gir 

så kritiske score. Studentene påpeker særlig mangel på informasjonsflyt, og at de er usikre 

på hvor de finner riktig inforamsjon. De bruker først sin veileder, og gjerne medstudenter. Det 

betyr også at de kanalene som brukes på fakultetet, ikke i tilstrekkelig grad er utnyttet. Det er 

også vist til utfordringer med samordning av individuelt tilrettelagte aktiviteter i studienes 

kjerneområder, og ivaretagelse på et kollektivt nivå. KMDs kvalitetsmelding fra 2020 

beskriver hvordan UiBs studieadministrative verktøy og kommunikasjonskanaler ikke tar 

høyde for de særutfordringene våre studier og faglige aktiviteter har behov for. Det fremgår 

også hvilke organisatoriske utfordringer vi har for å løse dette. 

 

Disse hovedpunktene er foreslått i oppfølging: 

 

1. Den pågående omleggingen av studieprogrammene på kunst og design er mer i 

samsvar med studieforskrift, og kan gi en bedre mulighet til å samordne informasjon 

og ansvarsforhold på kunst- og design-programmene. 

2. Mitt UiB er læringsplattformen som KMDs ansatte og studenter har til rådighet. 

Mulighetene verktøyet har for vårt bruk må bedre utredes og eventuelt utvides.  

Det må gis tilstrekkelig opplæring slik at det tydeliggjøres forventninger om bruk av 

denne plattformen 

3. Revisjonsprosesser av emner og studieprogram må inkludere plan for 

kommunikasjon og informasjonsdeling for hvordan emner skal gjennomføres og 

evalueres (kvalitetssirkelen: 1)planlegge, 2)gjennomføre, 3)evaluere, 4)tiltak.) 

4. Nettsider: ressursoversikter og informasjon til studenter og ansatte må skilles fra 

KMDs eksterne sider. Tydeliggjøring av informasjon på norsk og engelsk. 

5. En ABC for studenter og ansatte for studiene, klargjøres fra studiestart 

 

Det påpekes at Studiebarometerundersøkelsene er nasjonale, og oppleves til dels å være 
lite treffende for KMDs reelle kvalitetsarbeid. Det gjelder både for utvalgskriterier og 
spørsmålsstilling. Internt støtter KMD seg hovedsakelig til kvalitetssystemets prosesser for 
studenttilbakemeldinger (emne- og programevalueringer), som kan gi et mer presist bilde av 
situasjonen, og for videre forbedringer av studieløpet for KMDs studenter.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar saken til orientering, og slutter seg til forslagene til oppfølgingsplan. 
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Frode Thorsen  
dekan  Synnøve Myhre 
  fakultetsdirektør  
 
  
 
Vedlegg: 

• Vedlegg 1: Notat – oppsummering av resultater  
• Vedlegg 2: Presentasjon av KMDs resultater - tallmateriale 
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SAK 18/22 Vedlegg 1: Notat – oppsummering av resultater fra  

   studiebarometerundersøkelsen 

 

 

NOKUT/ Studiebarometeret 2021: Hovedtendens ved KMD 
Studiebarometeret er en årlig, nasjonal spørreundersøkelse som gjennomføres hver høst. Studenter 

på hhv 2. år bachelor og 2. år master spørres om deres oppfatninger av kvalitet i studieprogrammene 

de går på. Det vises ikke data for program/enheter der det er færre enn 6 svar. 

Dette notatet er kun en kort sammenfatning av resultatene fra undersøkelsen (oktober) 2021.  

Det er kun utarbeidet rapporter for program som har nok respondenter. Svarene fordeler seg på en 

skala fra 1 (rødt) – 5 (grønn). Resultater innenfor den grønne kategorien er tilfredsstillende,  fra ca 

3,8 og oppover.  

 

Svarprosent 2021: 
For 2021 hadde KMD er svarprosent på 35%, derav 73 respondenter. Dette er tilsvarende nivå som 

ved tidligere år, med unntak av 2019 (57%). Det kunne da leses noen andre tendenser fra resultatene 

enn ved disse som ligger på 35%. Med så lav studentdeltagelse må eventuelle konklusjoner trekkes 

med forbehold. Det mangler resultater på viktige underenheter som eksempelvis BA-kunst. Vi har 

heller ikke resultater fra BA musikkvitenskap eller MA utøvende musikk/komposisjon. Samlede svar 

fra disse studentgruppene framkommer i kategorien “other” i oversikten. 

Samtidig ser vi at tendensene i svarene er stabilt gjentagende over lengre tid, det kan i seg selv være 

et signal å merke seg. 

Hovedtendens 2021:  
KMD-studentene er overordnet sett, generelt fornøyde med studiene ved KMD 

Studentenes svar på hvorvidt de alt i alt er tilfreds med studieprogrammet de går på, viser en samlet 

score på 3,8. Dette sammenfaller med resultatet fra i fjor.  

Resultatene har vært relativt jevne på dette punktet gjennom årene, med noen variasjoner pr 

program fra år til år. Likevel har BA i utøvende musikk eller komposisjon vært de mest stabile med de 

mest positive respondentene (score 4,5). 

Studiebarometerets hovedområder:  
Undersøkelsen har i år 11 hovedområder, der flere underspørsmål samles i hvert hovedområde:  

1) Undervisning, 2) Tilbakemelding og veiledning, 3) Faglig og sosialt læringsmiljø,  

4) Organisering, 5) Vurderingsformer, 6) Studieprogrammets evne til å inspirere, 7) Eget 

engasjement, 8) Forventninger 9) Bruk av digitale verktøy, 10) Tilknytning til arbeidslivet, og  

11) Fysisk læringsmiljø og infrastruktur.  

Årets undersøkelse har ikke de samme koronarelaterte spørsmålene som i fjor, men viser noen 

resultater for studentenes opplevelser av nettudervisning, og læresituasjon under pandemien. 
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KMDs prioriterte forbedringsområder 

KMD har tidligere valgt ut særlig tre forbedringsområder fra siden 2017, med oppfordring til tiltak for 

endring og forbedring: 

1. Organisering av studiet  

2. Læringsmiljø (både fysisk og faglig/sosialt) 

3. Studentmedvirkning 

Hovedfunn og forbedringsområder utledet fra 2021-undersøkelsen  

Svarene fra 2021 viser i store trekk de samme tendenser som tidligere års undersøkelser mht KMDs 

prioriterte forbedringsområder.   

1)Organisering av studiet – Dette er det hovedområdet der svarene er mest negative, 

gjennomgående på alle studieprogrammene. Studentene har svart på følgende: 

• Tilgjengelighet på informasjon om studieprogrammet 

• Kvalitet på informasjon om studieprogrammet 

• Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc) 

• Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet (at emnene utfyller 

hverandre og gir god faglig progresjon) 

Det er særlig det tredje bombepunktet som gir svakest uttelling, også i denne undersøkelsen. Det er 

lite variasjon i tallene fra tidligere år. Problemstillingen er blitt løftet ved flere sammenhenger, også i 

KMDs kvalitetsmelding. Vi vet fra tidligere dialogmøter med studentene at de etterlyser bedre 

informasjon og forutsigbarhet, og mangel på helhetlig sammenheng i studieløpet og 

studiehverdagen.  

Fra diskusjoner (SU, mm): KMDs organisasjon har mye å vinne ved å etablere samarbeidsrutiner og 

prosedyrer, som er en forutsetning for at administrasjonen skal kunne legge til rette for faglige 

aktivitet og studentinformasjon. Det reises også spørsmål om tilgjengelige studieadministrative 

verktøy er tilpasset den faglige aktiviteten. 

2)Læringsmiljø (faglig og sosialt) Spørsmålene som er stilt omhandler 

• Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 

• Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 

• Miljøet mellom studentene og de faglige ansatte på studieprogrammet. 

Vi ser også i år at det særlig er positive resultatet fra BA-studentene på utøvende musikk eller 

komposisjon (4,2). Gjennomsnitt for KMD i årets undersøkelse er 3,7.  

I årets undersøkelse er det også spurt spesifikt om det fysiske læringsmiljøet. 

Det synes som det særlig er respondentene på MA-kunst som her er kritiske (2,8). Spørsmålene har 

også vært knyttet til koronasituasjonen. 

 

3)Medvirkning. Studentene svarer på spørsmålet  

• i hvilken grad mener du å ha mulighet til å gi innspill på innhold og opplegg i 

studieprogrammet. 

Tallene for 2021 viser det samme som fra 2020; 3,1. Dette er en lav score. Vi trenger også mer 

informasjon fra studentene for å kunne vurdere hva som ligger i dette resultatet. 
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Fra diskusjon (SU) og tidligere vurdering av denne situasjonen: Studentene kan gi oss mer 

informasjon eksempelvis om deres forventninger, om de kjenner til hvordan KMD er rigget med 

studentrepresentasjon i formelle organer. Vi erfarer at studentorganisasjonen (KSU) og fagutvalgene 

har slitt særlig under pandemien. Studentrepresentasjonen begynner langsomt å ta seg opp.  

KSU-ledere melder at studentmassen oppleves å være lite engasjert.  

 

Med kvalitetssystemet og endringer i emnestrukturen på hhv kunst og design, kan det være mye å 

hente ved en mer systematisk gjennomføring av emneevalueringer. Studenttilbakemeldinger må tas  

videre i vurdering av revisjon og aktivitetsplanlegging, praktiske løsninger og informasjonsutveksling.  

Særlig positive tendenser fra årets undersøkelse: 

Studentene svarer mest positivt på spørsmål knyttet til undervisning, faglige tilbakemeldinger og 

veiledning. Det gjenspeiles også i spørsmål om hvordan studentene har opplevd eget læringsutbytte. 

Det er også positive tendenser i læringsmiljøet på noen av programmene (BA-musikk/komposisjon, 

og BA design) 

Oversikt av studieprogrammene: 

 

Koronasituasjonen kan være en medvirkende forklaring til årets resultater, tendensene er også kjent 

fra tidligere undersøkelser.  

KMD må ta stilling til hvordan det skal jobbes med forbedringsområdene: organisering av studiene, 

studentmedvirkning, og fokus på faglig/sosialt læringsmiljø, og studentmedvirkning. 

 
KMD: oppfølging av studiebarometerundersøkelsen 2021 
Etter tidligere undersøkelser ble det organisert ulike dialogmøter med studentene. I oppfølging av 
fjorårets undersøkelse ble KSU og fagutvalgene involvert. Studentrepresentantene deltok på SU-
KMDs presentasjon og gjennomgang, med forslag til tiltak (SU-KMD 07/21). Saken ble også behandlet 
i fakultetsstyret (sak18/21). Tiltakene er spesifikt hentet inn i KMDs kvalitetsmelding, for oppfølging 
på alle nivå i fakultetet. Pandemien og tiltak i den anledning har begrenset oppfølgingen.  
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Ettersom svarene på organisering av studieprogrammene har vært særlig negative gjennom alle  
studiebarometerundersøkelsene fra 2017 til dd, kan det være grunn til å avgjøre mer konkret hva som 
må til for å styrke samarbeid mellom fagmiljø, studieadministrasjon og ledelse. I hh til 
kvalitetsmelding og diskusjoner i fakultetet, reises spørsmål om KMD har egnede studieadministrative 
verktøy og systemer for håndtering av KMDs faglige virksomhet. 
 
 
I behandling av saken i SU-KMD ble det også diskutert hvorvidt undersøkelsen og spørsmålstillingen 
får frem et godt nok og nyansert bilde av KMD. Resultatene kan illustrere avstanden mellom det 
individuelle nivået i flere av våre studieprogram med veiledning og oppfølging av den enkelte 
student, og på den andre siden det kollektive studieplannivået. Forslaget om å supplere 
studiebarometerundersøkelsen med egne undersøkelser som utdyper og nyanserer informasjonen 
gjøres bl.a. i studentundersøkelser i forbindelse med programevalueringer. 
 
 
12. januar 2022, 
 
Hilde Skare 
Studiesjef KMD 



Resultater fra
Studiebarometerundersøkelsen

2021

Fakultet for
kunst, musikk og design

Instituttlederforum 12.01.22

Antall besvarelser: 73
Svarprosent: 35%

UiB: 33%

SAK 18/22 – Vedlegg 2



Hovedtendens 2021: 

Svarene fordeler seg på en skala fra 1 (rødt) – 5 (grønn):

Samlet viser svarene 3,8 på denne skalaen, i undersøkelsen fra 2021.
Dette er tilsvarende som i 2020 og andre år der svarprosenten har vært tilsvarende lav.



Studiebarometerets hovedområder: 
1) Undervisning
2) Tilbakemelding og veiledning
3) Faglig og sosialt læringsmiljø
4) Organisering av studieprogrammene
5) Vurderingsformer
6) Studieprogrammets evne til å inspirere
7) Eget engasjement
8) Forventninger
9) Bruk av digitale verktøy
10)Tilknytning til arbeidslivet
11)Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

4) Organisering av studieprogrammene

3) Faglig og sosialt læringsmiljø

KMD: Studentenes mulighet til medvirkning

11) Fysisk læringsmiljø og infrastruktur



Hovedområder (fordeling KMD)



Hovedfunn og forbedringsområder utledet fra 
2021-undersøkelsen (1)

Organisering av studiet 

– Hovedområdet med mest negative svar, gjennomgående på alle studieprogrammene. 

Studentene har svart på følgende:

• Tilgjengelighet på informasjon om studieprogrammet

• Kvalitet på informasjon om studieprogrammet

• Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc)

• Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet (at emnene utfyller hverandre og gir god 

faglig progresjon)

Resultatene fra dette hovedområdet er rødt på alle studieprogrammene!

Sammenlagt score 2,6





Hovedfunn og forbedringsområder utledet fra 
2021-undersøkelsen (2)
Læringsmiljø (faglig og sosialt) 

Spørsmålene omhandler

• Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet

• Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet

• Miljøet mellom studentene og de faglige ansatte på studieprogrammet.

Totalscore for KMD i årets undersøkelse er 3,7

Også i år er de mest positive resultatene fra BA-studentene på utøvende musikk eller komposisjon (4,5)

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur:

Totalscore for KMD: 3,5





Hovedfunn og forbedringsområder utledet fra 
2021-undersøkelsen (3)

Medvirkning
Studentene svarer på spørsmålet 

• i hvilken grad mener du å ha mulighet til å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet

Gjennomsnittet på KMD for 2020 viser 3,1 



Studentmedvirkning, som et av KMDs fokusområder (3) 

2020:



Eksempel på KMDs sterkeste hovedområder:







Koronarelatert informasjon:





KMD: oppfølging av studiebarometerundersøkelsene

Verkstedene!

Studie-
administrative 
verktøy i hh til 
faglig aktivitet?
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KMD Beveger- fremdriftsplan for strategiprosessen ved KMD 

 
Bakgrunn 
Fakultetstyret vedtok i sak 6/22 at vi reviderer og oppdaterer «KMD beveger» Strategi for 
Fakultet for kunst, musikk og design 2018 - 2022 | Fakultet for kunst, musikk og design | UiB, 
parallelt med at UiB-strategien utvikles Sak 2/22 NOTAT (uib.no). Det må siden vurderes om 
vi skal sette i gang en mer omfattende prosess basert på instituttevaluering og en eventuell 
NOKUT-rapport etter tilsynet ved UiB i 2022. 
 
Vi vil legger frem forslag til en fremdriftsplan (se under) som vi ønsker at fakultetstyret spiller 
inn eventuelle endringer til under diskusjonen i møtet. 
 
Forslag til prosess.  
Fakultetets strategi skal bygge opp under UiB sin strategi, men samtidig artikulere KMD sin 
kvalitet og egenart. Meningsutveksling og forankring er svært viktig for å få et dokument som 
institutt og fakultet kan rette sin aktivitet og strategiske satsing mot, og som er godt forankret 
i fagmiljøet. Samspill og samarbeid med samfunnet rundt oss regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt vil være viktig også i den reviderte strategiplanen. 
 
I løpet av våren vil vi samle grunnlagsdokumenter knyttet til evaluering av instituttstrukturen, 
og gjennom forberedelser til eventuell NOKUT-evaluering. Instituttene må også beslutte 
hvordan de vil legge opp prosessen for å sikre involvering av alle fagmiljøene. 
 
Styringsgruppe for revisjon av strategi «KMD- Beveger». 
For å sikre fremdrift og et helhetlig perspektiv foreslås det å oppnevne denne 
styringsgruppen: Dekan Frode Thorsen (leder), prodekan Åsil Bøthun, visedekan Jostein 
Gundersen, instituttleder Frans Jacobi, (Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst), 
instituttleder Mona Larsen (Institutt for design), instituttleder Randi Rolvsjord 
(Griegakademiet – Institutt for musikk), fakultetsdirektør Synnøve Myhre og 
studentrepresentant oppnevnt av KSU.  
Sekretariat for strategiprosessen er assisterende fakultetsdirektør Eli Neshavn Høie og 
rådgiver Hilde Kvalvåg fra kommunikasjonsgruppen.  
 
 
Innspillfasen:  

 Instituttene utarbeider plan for hvordan de vil legge opp sin interne prosess våren 2022, med 
innspill og diskusjoner.  

 Allmøte i september 2022. Universitetsledelsen inviteres til å si noe om prosessen rundt UiB 
sin strategi 

 Innspillene fra instituttene drøftes i de tre instituttrådene i september/oktober. 
 
Strategisamling for instituttledere, Informasjons og drøftingsutvalget (IDU) og fakultetstyret i 
september/ oktober. 
 

Dato: 17.03.2022 

Arkivsaksnr: 2022/1858-19  

Fakultet for kunst, musikk og design 

19/22 

24.03.22 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Høringer:  
Status for strategiprosessen vil bli lagt frem på hvert styremøte fra høsten 2022 slik at 
fakultetsstyret, og Informasjons og drøftingsutvalget (IDU) orienteres om fremdrift og kan 
komme med innspill under hele prosessen.  
 
Utkast oppdateres basert på innspillene som kommer fra institutter, studentorganisasjonen, 
fakultetsstyret og informasjons og drøftingsutvalget. 
 
Forslaget sendes på høring til instituttrådene, med behandling i instituttråd, fakultetsstyret og 
informasjons og drøftingsutvalget i januar 2023  
 
Fakultetstyret vedtar revidert strategiplan for KMD i mars 2023, etter at UiB styret har vedtatt 
ny strategi i februar 2023.  
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetstyret slutter seg til forslag til overordnede rammer for prosess frem mot utvikling av 
revidert strategi for perioden 2023- 2026 for Fakultetet for kunst, musikk og design, med de 
innspill som kom frem i møtet. 
 
Denne styringsgruppen oppnevnes: Dekan Frode Thorsen (leder), prodekan Åsil Bøthun, 
visedekan Jostein Gundersen, instituttleder Frans Jacobi, (Kunstakademiet – Institutt for 
samtidskunst), instituttleder Mona Larsen (Institutt for design), instituttleder Randi Rolvsjord 
(Griegakademiet – Institutt for musikk), fakultetsdirektør Synnøve Myhre og 
studentrepresentant oppnevnt av KSU. Studentrepresentant oppnevnt av KSU.  
 

 
 
 
Frode Thorsen 
dekan   
  
 
  
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Fakultet for kunst, musikk og design 

Side 1 av 2 
 

 
  

 

Oppnevning av styringsgruppe for prosjektet som skal evaluere 
instituttene ved KMD 

 
Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
Fakultetsstyresak 20/19d: Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for 
kunst, musikk og design 
 
Fakultetsstyresak 59/20: Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for 
kunst, musikk og design 
 
Fakultetsstyresak 71/21i: Status for arbeidet med å evaluere instituttene ved Fakultet for 
kunst, musikk og design 
 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret kjenner denne saken/prosessen fra tidligere fakultetsstyresaker som vist til 
over, er kjent med at evalueringsprosessen opprinnelig var planlagt gjennomført i 2020/2021, 
men måtte utsettes på grunn av pandemien til 2022. Revidert fremdriftsplan ble skissert i 
fakultetsstyresak 71/21i.  
 
Fakultetsstyret fattet i septembermøtet 2020 følgende vedtak: 
  

«Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fremdriftsplanen og ressursbruken, og ber 
instituttene starte forberedelsene til prosessen med SWOT-analysen som skal danne 
grunnlaget for det videre arbeidet og oppnevning av ekstern komite (Sak 59/20).» 

 
Rammene for gjennomføring av SWOT-analyse er på det nærmeste ferdigstilt og er planlagt 
gjennomført i månedsskiftet april -mai (2022). 
 
For å sikre fremdrift, forankring og kvalitetssikring i det videre arbeidet er det sentralt å få på 
plass en styringsgruppe for prosjektet.  
 
Det har i tidligere saker til fakultetsstyret om saken alltid vært en premiss at dekan skal være 
leder av styringsgruppen. I tillegg til dekan vurderes det som hensiktsmessig at 
fakultetsdirektør inngår i styringsgruppen. Vernelinjen foreslås representert ved 
hovedverneombud ved KMD og partsforholdet (ansatterepresentasjon og medvirkning) 
foreslås ivaretatt ved fagforeningsrepresentasjon. Studentene foreslås representert ved to 
medlemmer, oppnevnt av KSU. I skrivende stund har det ikke vært mulig å få på plass 
konkrete medlemsforslag fra KSU. Det samme gjelder fagforeningsrepresentasjon, hvor 
fagforeningene sentralt er bedt om å foreslå medlem og vara, eventuelt at IDU ved KMD 
avgir forslag på medlem og vara. Fakultetsstyret vil i et senere møte bli orientert om konkret 
sammensetning av styringsgruppen.  
 
Som nevnt i tidligere saker vil Instituttlederforum ved KMD være ressursgruppe for prosjektet 
og vil bli holdt løpende orientert med mulighet for å gi innspill. Ved KMD er det etablert en 
prosjektgruppe med prosjektstøtte fra HR-avdelingen. 
 
Fakultetsstyret vil bli holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet. 

Dato: 17.03.2022 
Arkivsaksnr: 2022/4514 

Fakultet for kunst, musikk og design 
20/22 
24.03.2022 

Styre:  
Styresak: 
Møtedato: 

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_2019_orienteringssak_d_kriterier_for_evaluering_av_instituttene_ved_kmd.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_2019_orienteringssak_d_kriterier_for_evaluering_av_instituttene_ved_kmd.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5920_kriterier_og_prosess_for_evaluering_av_instituttene_ved_kmd.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5920_kriterier_og_prosess_for_evaluering_av_instituttene_ved_kmd.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_7121_i_status_for_arbeidet_med_a_evaluere_instituttene_ved_fakultet_for_kunst_musikk_og_design.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_7121_i_status_for_arbeidet_med_a_evaluere_instituttene_ved_fakultet_for_kunst_musikk_og_design.pdf
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Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende styringsgruppe for prosjektet som skal evaluere 
instituttene: 

Dekan Frode Thorsen 
Fakultetsdirektør Synnøve Myhre 

Hovedverneombud Simon Gilbertson 
Fagforeningsrepresentant X, med vara Y 

Studentrepresentant 1 
Studentrepresentant 2 

 
 
 

Frode Thorsen 
dekan   
  
 
  
 
Vedlegg: 
 
 
 
17.03.2022 Vidar Lidtun 
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Økonomirapport pr februar 2022 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

• Fakultetsstyresak 81/21, Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2022 

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 28.02.2022 for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Økonomirapport KMD per februar 

Tabellen under er fra UiBs endelige tildelingsbrev for 2022 til KMD. 

 

KMDs grunnbevilgning (GB) for 2022 er kr 183,64 mill. kroner, hvorav grunnbevilgningen 

annuum utgjør 157,45 mill. kroner i basis og resultatmidler, øremerkede midler utgjør 24,49 

mill. kroner, instituttinntekter 1,2 mill. kroner og avskrivningsinntekter 0,5 mill. kroner. 

Budsjettmål for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er på 7,5 mill. kroner for 2022.  

Pr februar 2022 er totalt inntektsbudsjett kr 191,14’. 

 

Rammen for 2022 er internt fordelt iht. fakultetsstyresak 81/21 om budsjettfordeling 2022.  

Dato: 17.03.2022 

Arkivsaksnr: 2021/7369 

Fakultet for kunst, musikk og design 

21/22 

24.03.2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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1. Status fakultetet totalt 

TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

I kolonnen Årsbudsjett er Inntekter = årets tildelte ramme totalt, mens Kostnader inkluderer 

inngående balanse for overføringer fra 2021 på 23,286 mill. kroner. Det er pr rapportering 

februar måned ikke lagt inn et budsjett for utgående balanse for overføring til 2023.  

 

Regnskapet viser at fakultetets kostnader og inntekter pr februar 2022 er i relativ bra balanse 

i forhold til budsjett hittil i år.   

 

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

2. Status grunnbevilgningen (GB) 

 

2.1. Status i forhold til budsjett 

TABELL 2 STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

 

Årsbudsjettet viser hvordan årets tildelte grunnbevilgning, samt forventet bruk av 

overføringer i 2022, er fordelt på kostnadsposter. Tabell 2 skiller ikke på grunnbevilgning 

annuum og øremerkede prosjekter. KMDs grunnbevilgning for 2021 hadde et underforbruk 

på 23,29 mill. kroner, og dette beløpet ble overført til 2022 - fordelt med hhv. 17,81 mill. 

kroner på GB annuum og 5,48 mill. kroner på GB øremerkede prosjektmidler.  
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Regnskap hittil i år for grunnbevilgningen er samlet sett i bra balanse med budsjett hittil i år.  

 

Nærmere om status pr februar: 

• Inntekter pr februar viser noe lavere enn budsjett hittil i år, og skyldes i all hovedsak 

investeringer/utstyr som er inntektsført som bevilgning benyttet til investering.  

• Lønnskostnadene inkluderer all lønn og er samlet sett omtrent som budsjett hittil i år.  

• Andre driftskostnader viser i sum et underforbruk ift. budsjett hittil i år.  

• Interne kostnader for grunnbevilgningen viser et merforbruk hittil i år. 

 

2.2. Prognose for overføring til neste år  

For 2022 har KMD nylig utarbeidet prognose for overføring på GB til 2023 på 13 mill. kroner, 

fordelt med 7 mill. kroner på GB annuum og 6 mill. kroner på GB øremerket prosjekt. Det vil i 

sum bety en nedbygging av overføringene ved inngangen til 2022 på mer enn 10 mill. kroner.  

Samtidig er det er tidlig å gi pålitelige prognoser for hva overføringer fra 2022 blir, og det må 

regnes med at prognosen justeres gjennom året. Pr februar er det ikke budsjettert med 

overføring til 2023 (det kommer ved neste rapportering).  

Figuren til høyre viser utvikling i overføringer de siste årene.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

3.1 Status i forhold til budsjett 
 

TABELL 3 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 
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Budsjettmålet for BOA 2022 er på 7,5 mill. kroner. Pr februar 2022 er regnskapsført noe 

lavere enn budsjett hittil. KMD ligger litt etter på føring av frikjøp, særlig på Andre 

finansieringskilder. 

 

3.2 Prognose for BOA  
 

FIGUR 2 INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Prognose for BOA-inntekter er pr februar satt likt med budsjettmålet, dvs. 7,5 mill. kroner.  

 

4. Status ved instituttene og fakultetsnivået 

FIGUR 4 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 

Pr februar måned har det begrenset informasjonsverdi å sammenligne grunnbevilgning 

budsjett/kostnad hittil i år pr institutt. Grunnen er at enkelte store budsjettposter (i hovedsak 

rekrutteringsstillingene) foreløpig ikke er lagt ut pr instituttene, men ligger budsjettert på 

1800. Det er hovedårsak til at fakultetsadministrasjon og institutter viser et merforbruk, mens 

fakultetsnivået 1800 viser et underforbruk i figur 4 over. Dette vil være endret ved neste 

statusrapport, slik at figuren gir bedre informasjon om økonomistatus pr budsjettenhet.  

 

FIGUR 5 INNTEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 For 2022 er BOA budsjettmålet på 7,5 mill. kroner fordelt ut pr institutt. Pr februar 2022 er 

regnskapsført aktivitet noe lavere enn budsjett hittil. Bl.a. ligger føring av frikjøp på 

Griegakademiet litt etter p.t.  

 

5. Fakultetsdirektørs merknader 

Fakultetets grunnbevilgning 2021 viste samlet sett et underforbruk på 23,3 mill. kroner i 
forhold til disponible budsjettmidler. Disse midlene er overført til 2022, og er etter 
endringer/justeringer fordelt med hhv. 17,81 mill. kroner på grunnbevilgning annuum og 5,48 
mill. kroner på øremerkede midler.  
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Regnskap pr februar 2022 er samlet sett i bra balanse med budsjett hittil i år. Det gjenstår å 
viderefordele ut enkelte budsjettposter – bl.a. rekrutteringsstillingene.  
 
Pr februar 2022 har fakultetet rapportert en foreløpig prognose på 13 mill. kroner for 
overføring til 2023 på grunnbevilgningen. Dette innebærer i så fall at fakultetet bygger ned 
overføringene med fra 23 til 13 mill. kroner. Det er imidlertid tidlig å angi en prognose, så vi 
må regne med at den kan bli endret gjennom året.  
 
Koronapandemien og tiltak i den forbindelse har i 2020 og 2021 gitt fakultetet netto 
besparelser, jf. økte overføringer både til 2021 og til 2022, men svært krevende budsjettkutt i 
2022 har gitt vesentlig strammere budsjettrammer på fakultetet og instituttene, selv med 
store overføringer. Det blir derfor viktig med tett økonomioppfølging i 2022, samtidig som 
fakultetet og instituttene må forberede tilpasninger til enda strammere rammer i årene som 
kommer.  
 

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2022 til orientering 
 
 

Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør Øivind Skaar  

seniorrådgiver  
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Endelig tildelingsbrev 2022 og overføring av ubrukte midler fra 2021  

 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 

• Fakultetsstyresak 81/21 om budsjett fordeling 2022 
• Fakultetsstyresak 07/22 om økonomirapport pr desember 2021 

 
Saken gjelder 

• Endelig tildelingsbrev for 2022 
• Overføring av ubrukte midler fra 2021 til 2022 

 

1 Endelig tildelingsbrev for 2022  

 
Fakultetsstyret vedtok budsjettfordeling for 2022 for KMD i møtet 16.12.2021 (sak 81/21). 
Fordelingen tok utgangspunkt i foreløpig budsjettramme tildelt av universitetsstyret 12.11.21. Det 
var da varslet endringer, bl.a. som følge av ny premie modell for pensjon og nye satsninger fra 
Kunnskapsdepartementet, som KMD og øvrige fakulteter/enheter ble bedt om å ta høyde for.  
 
I sak 7/22 har universitetsstyret vedtatt endelig ramme for fakulteter og avdelinger. Reduksjonene i 
endelig ramme ble noe mer enn det KMD tok høyde for ved budsjettfordeling i desember. For 
nærmere detaljer, se vedlegg 1. Endringene fra foreløpig til endelig budsjett er disse:  

 
Differansen på kr 385’ er ikke foreslått fordelt ut på fakultetets institutter eller fakultetsnivå, men er 
lagt inn som en økning i forskuttert bruk av overføringer fra 2021 fra kr 3.874 til kr 4.259: 

 
Jf. fakultetsstyresak 81/21 om budsjettfordeling 2022. 
 

Dato: 17.03.2022  

Arkivsaksnr: 2021/7369  

Fakultet for kunst, musikk og design 

22/22 

24.03.2022 

 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

SUM FORDELT GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2022 157 838

Endelig endring i ABE-kutt ble kr 364' ift. budsjettert kr 400' ved budsjettfordeling 36

Redusert husleietilskudd -121

Redusert inntekt for studieplasser kr 300'. Redusert til halvårseffekt -300

SUM ENDELIG GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2022 157 453
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2 Overføringer fra 2021 til 2022 

 
Det vises til fakultetsstyresak 07/22 om økonomirapportering pr desember 2021. Regnskap på 
grunnbevilgning 2021 viste at KMD overførte 23,28 mill. kroner til 2022, hvorav 13,45 mill. kroner er 
overføringer på grunnbevilgning annuum og 9,83 mill. kroner på øremerkede prosjekter.  
 
Tabellen nedenfor viser resultatet og overføringer fra 2021 på grunnbevilgningen, og hvordan dette 
fordeler seg på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler.  
 

Tabell 1: 

Grunn-

bevilgning 

2017 -> 

2018 

2018 -> 

2019 

2019 -> 

2020 

2020 -> 

2021* 

2021-> 

2022* 

Annuum 21,9  16,4  4,1  14,25  17,81  

Øremerket 5,4  11,4  8,9  4,02 5,48  

Sum 27,3  27,8  13,0  18,27  23,29  

*F.o.m. 2020->2021 vises tall etter at UiB justerer for øremerkede midler Rekrutteringsstillinger.  
 
 
2.1 Overføringer grunnbevilgning annuum: 
 
Overføring fra 2021 til 2022 var i utgangspunktet 13,45 mill. kroner i ubrukte midler på 
grunnbevilgning annuum 2021, men ved justering av ubrukte midler rekrutteringsstillinger 
(stipendiater) på 3,57 mill. kroner og saldo egenfinansiering på 0,79 mill. kroner, øker overføringen 
med 4,36 mill. kroner - til totalt 17,81 mill. kroner på GB annuum. Tabell 2 og 3 under viser denne 
justeringen.  
 
Instituttene er overført ubrukte midler på grunnbevilgning annuum i henhold til fakultetets vedtatte 
prinsipper for overføringer, dvs. inntil 3 % av ubrukte ordinær ramme grunnbevilgning annuum, samt 
ubrukte strategiske forskningsmidler, investeringsmidler. Det er også enkelte andre poster som er 
øremerket bestemte formål, og som overføres i sin helhet til instituttet. Fakultetsnivået overfører 
ikke midler fra et år til et annet innen grunnbevilgning annuum. Se tabell 2 under: 
 

Tabell 2: 

 
Tabellen over viser hvor mye av overføringene som er bundet til ulike formål: 

• Kunstakademiet hadde et underforbruk på ordinær ramme på mer enn 3 % av rammen og 
overfører dermed 3 % av ordinær ramme dvs. kr 710’. I tillegg overføres ubrukte 
forskningsprosjekter og investeringsmidler. 

• Institutt for design hadde et underforbruk på ordinær ramme på mer enn 3 % av rammen, og 
overfører 3 % av ordinær ramme dvs. kr 565’, i tillegg til ubrukte forskningsprosjekter og 
investeringsmidler. Under Annet fremgår saldo på prosjektet Design Thinking, som også 
overføres formålet.  

• Griegakademiet hadde et stort underforbruk i 2021, hvorav en stor andel gjelder Senter for 
Griegforskning, samt ubrukte forskningsmidler og investeringsmidler. Instituttet overføres 

Grunnbevilgning annuum: 

Overføringer fra 2021

Saldo 

annuum Justering

Sum 

Overført 

annuum

Kunst-

akademiet

Institutt for 

design

Grieg-

akademiet

Disponert 

v/ budsjett 

2022

Sum bundet 

overføring

Rest 

ufordelt 

overføring

Ramme grunnbevilgning annuum 13 452 785 4 357 376  17 810 161  709 710     564 570     1 054 580  4 259 000  6 587 860   

Strategiske forskningsmidler 609 980     275 887     413 838     1 299 705   

Investeringsmidler annuum 111 085     582 373     339 803     1 033 261   

Senter for Griegforskning 884 932     884 932      

Annet 736 684     454 000     1 190 684   

Sum overføring annuum 13 452 785 4 357 376  17 810 161  1 430 775  2 159 515  3 147 153  4 259 000  10 996 443 6 813 718  
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også 3 % av rammen, dvs. kr 1.055’. I tillegg overføres rest av EVU-midler og rammen styrkes 
med 30% utvidet stilling til PPU. 

• Ved fakultetsstyrets budsjettfordeling 2022 la KMD inn forskuttert bruk av overføringer på kr 
3.874’. Etter endelig tildelingsbrev for 2022 er rammen noe redusert med ytterligere kr 385’. 
Som følge har KMD økt disponering av overføringer til kr 4.259’.  

Etter at alle bundne overføringer er lagt inn er det ca. 6,8 mill. kroner i rest ufordelte overføringer. 
Disse midlene kan i all vesentlighet tilbakeføres til rekrutteringsstillinger og tidligere øremerkede 
midler, bl.a. PKU- stipendiatmidler*.  
 
*PKU stipendiatmidler. Ubrukte midler stammer i hovedsak fra akkumulerte ubrukte midler fra PKU-
finansierte stipendiater fra KHiB ved etableringen av fakultetet pr 1.1.2017. KMD vurderer at deler 
kan disponeres til andre (stipendiat)formål, bl.a. til å finansiere et fjerde år med arbeidsplikt ved 
tildeling av stipendiatmidler fra PKU.  
 
 
2.2 Overføringer øremerkede midler: 
 
Det var i utgangspunktet 9,83 mill. kroner i ubrukte øremerkede midler fra 2021 til 2022, men som 
følge av at 4,36 mill. kroner overføres fra grunnbevilgning prosjekt til annuum, er overføringer på 
øremerkede prosjekter redusert til 5,47 mill. kroner.  
 
Ubrukte øremerkede midler overføres uavkortet til de aktuelle prosjektene.  
 
Tabell 3 under viser overføringene pr prosjekt på grunnbevilgning øremerkede midler.  
 
 Tabell 3: 

 
  

Delprosjekt 

Unit4 

(inntekt) Saldo Justering

Overført 

(avrundet)

100000100 Grunnbevilgning annuum overført 14 376 370   4 357 376      18 734 000    

100000101 Avsetning fleksitid -297 569       -298 000        

100000102 Avsetning ikke avviklet ferie -626 016       -626 000        

100000100 Grunnbevilgning annuum 13 452 785   4 357 376      17 810 000    

100412100 Likestilllingsarbeid 159 221        159 000         

100498100 Grieg Research School 67 847          68 000           

100508102 Strategipost strategisk satsning -2 826           -3 000            

100526100 Rekrutteringsstillinger 3 570 131     -3 570 131     -                     

100577100 Internasjonalisering 330 373        330 000         

100481100 EU toppfinansiering/støtte 90 000          90 000           

102978100 Klimasatsing 29 500          30 000           

100582100 Fusjon KHIB 1 730 381     1 730 000      

100583100 Vitenskapelig og teknisk utstyr 192 880        193 000         

100585100 Møllendalsveien 61 ¿ Brukerutstyrsbevilgning 1 159 332     1 159 000      

102667100  IB 700910 fra ORACLE Egenfinansiering BOA 787 245        -787 245        -                     

102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid 893 132        893 000         

102568100 Forskningssatsing korona, KMD 176 067        176 000         

103100100 Nordområdene 150 000        150 000         

102746100 Lønn til studenter - pandemitiltak KMD 51 118          51 000           

103459100 Sentral egenfinansiering 450 000        450 000         

Grunnbevilgning øremerket 9 834 401     -4 357 376     5 476 000      

Sum grunnbevilgning 23 287 186   -                     23 286 000    
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Det er særlig tre prosjekter som skiller seg ut med relativt store overføringer i tabellen; 
 
- Fusjonsmidler KHiB. I april 2018 kom bevilgning på 1,8 mill. kroner der 1,0 mill. kroner er 

øremerkede forskningsmidler. I desember 2018 fikk KMD ytterligere 3,4 mill. kroner. Midlene er i 
hovedsak øremerket pågående organisatoriske endringer, forskningsprosjekter og kostnader ved 
arealkoordinator. Pr 31.12.2021 står det fortsatt kr 1.730’ i rest. 
 

- Møllendalsveien 61 - brukerutstyr. KMD mottar årlig restmidler av brukerutstyrsrammen tildelt 
av i forbindelse med bygget i Møllendalsveien 61. Midlene forvaltes fra Eiendomsavdelingen iht. 
til en disponeringsplan. Av mottatte midler i 2021 er det en rest på 1,16 mill. kr som er overført 
til 2022.  

 
- Kunstnerisk utviklingsarbeid. KMD ble i 2021 tilført 1 mill. kroner av en sentral avsetning til 

kunstnerisk utviklingsarbeid. Disse midlene ble tildelt og fordelt sent på året, og det er kr 893’ i 
ubrukte midler som overføres til 2022.  

 
 
2.3 Oppsummert om overføringer 
 
Endelig fordeling av overført GB fra 2021 er dermed kr 17.810’ på GB annuum og kr 5.476’ på GB 
øremerket/prosjekt. Det er denne fordelingen som tas videre med i rapportering for 2022.  
 

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar overføringer fra 2021 til orientering, og godkjenner forslag til fordeling av 
rammereduksjonen i endelig ramme.  

 
 
 
 
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør   Øivind Skaar 
   seniorrådgiver 
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Mandat og harmonisering av ledelse av brukerutvalget i M61 

 

Bakgrunn 
 

Brukerutvalget ble, etter innflytting i Møllendalsveien 61 (M61), opprettet som et ad hoc-

utvalg. Etter en brukerevaluering av bygget så vi at det var sterkt behov for et utvalg som 

kunne diskutere både felles bruk og dedikert fordeling av arealene i M61. Utvalget har 

senere blitt permanent og fakultetet har hatt god nytte av arbeidet som er gjort.  

 

Ved opprettelsen ble utvalget ledet av visedekan for utdanning. I inneværende dekanperiode 

har prodekan for undervisning så langt vært leder, men vi ser det nå som uhensiktsmessig at 

en representant fra dekanatet på permanent basis skal lede et utvalg som ivaretar 

instituttenes areal- og bygningsbehov. 

 

Vi forslår derfor at brukerutvalget i Møllendalsveien 61 følger samme modell som 

brukerutvalget ved Griegakademiet - Institutt for musikk. Brukerutvalget skal ledes av en 

instituttleder ved enten Institutt for design eller Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst, 

med rotasjon annethvert år på ledervervet. Instituttene blir selv enig om hvem som starter. 

Det vil være mulig for instituttleder å delegere til nestleder. Også medlemmene pekes ut av 

sine respektive instituttledere annet hvert år. 

 

Det foreslås videre at at brukerutvalget ikke vedtar, men gir anbefalinger ovenfor instituttene 

og eventuelt fakultetsledelsen. Anbefalinger i større saker kan bli orienterings- eller 

vedtakssaker i fakultetsstyret. 

 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret vedtar endring i ledelse og mandat for brukerutvalget i Møllendalsveien 61. 

 

 

 
 
Frode Thorsen 
dekan   
  
 
  

Dato: 21.03.2022  

Arkivsaksnr: 1858 - 26 

Fakultet for kunst, musikk og design 

23/22 

24.03.22 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 



  

 

 

 

   

2 

 

Vedlegg: 
 
Forslag til ny sammensetning av brukerutvalget for Møllendalsveien 61 og Møllendalsbakken 
11  
 

• Leder: Instituttleder fra Kunstakademiet eller Institutt for design, eller delegert til 

nestleder 

• Sekretær (arealkoordinator) 

• Representant fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst. 

• Vararepresentant fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst. 

• Representant fra Institutt for design. 

• Vararepresentant fra Institutt for design. 

• Seksjonssjef fra Seksjon for verksteder og tekniske tjenester 

• Studentrepresentant fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst. 

• Studentrepresentant fra Institutt for design. 

• Verneombud fra Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst. 

• Verneombud fra Institutt for design. 

• Verneombud fra Seksjon for verksteder og tekniske tjenester 

 
 
Revidert mandat for brukerutvalgene ved KMD: 
 

• Brukerutvalgets oppgave skal være å sikre best mulig bruk av og kvalitet i våre 

eksisterende lokaler. 

• Brukerutvalget skal sikre at ansatte og studenter får uttale seg om og ha innvirkning 

på valg av løsninger. 

• Framdriftsstatus for iverksatte tiltak skal legges fram i alle møter. 

• Utvalget skal gi anbefalinger om: 

o God og effektiv bruk av våre lokaler 

o God kvalitet og adekvat utstyr i våre lokaler.  

o Søknader om bruk av våre lokaler fra eksterne samarbeidspartnere 

o Tiltak for å fremme brukervennlighet  

o Tiltak som skal bidra til trivsel og orden  
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 Iverksette tiltak etter utredning fra brukerutvalget 

 
Bakgrunn 
Bygget i Møllendalsveien 61 (M61), var ferdigstilt fra Statsbygg mai 2017, og Institutt for 
design og Institutt for kunst flyttet sin aktivitet inn i bygget i begynnelsen av august 2018. 
De to instituttene flyttet fra seks ulike lokasjoner, inn i et fells bygg. Rammebetingelsene fra 
innmeldt behov for areal var på nærmere 22 000 m2, det som ble det endelige arealet kom 
på til sammen 14000 m2.  
Innflytting og oppstart av semesteret var krevende, samtidig med at vi var i prøvedrift av 
bygget fra juni 2017 til mars 2018.  Etter en del bygningsmessige utfordringer særlig med 
studentarealene og tildeling av arealer til kunststudentene, besluttet fakultetsledelsen å sette 
ned et bredt sammensatt brukerutvalg fra de to instituttene som skulle kartlegge utfordringer 
og foreslå forbedringer. 
Brukerutvalget har gjort en svært grundig gjennomgang av bygget, hatt befaring i alle rom og 
arealer som KMD sine ansatte har tilgang til. Det har også vært sendt ut en 
spørreundersøkelse til alle studenter og ansatte på norsk og engelsk, og vært gjennomført 
intervjuer med instituttledere. Fase en av Brukerutvalgets rapport er svært grundig og 
omfattende, og dokumenterer de funn som ble avdekket og til da innkomne forslag til 
endringer. Rapporten danner grunnlaget for fakultetstyresaken og ligger ved saken som et 
vedlegg.  
Endelig rapport ble sendt ut til alle ansatte og studenter, men da bare på norsk dessverre. 
I uke 10 ble det gjennomført et allmøte der Brukerutvalgets rapport ble presentert med funn 
og anbefalinger. Dagen etter allmøte ble det gjennomført en workshop for samme 
målgruppe, der hovedmål var å gi innspill til konkrete forbedringsforslag i M61. De innspill 
som kom inn der går frem av oversikten over prosjekter som kan iverksettes. 
 
 
Brukerutvalgets sammensetning. 
Brukerutvalget er satt sammen av medlemmer fra den tidligere etablerte 
rombookingsgruppen, samt supplert med nye medlemmer i løpet av prosessen.  
Gruppen var fulltallig i januar 2018: 
 
Medlemmer pekt ut av dekanatet:  

• Linda Lien (visedekan for utdanning, leder av gruppen) 
• Anne-Helen Mydland (prodekan for forskning) 
• Bjarte Bjørkum (verksmesterleder) 
• Synnøve Myhre / Eli Høie (direktør/ass. direktør, sekretærer for grupper) 

 

Styre:  
Styresak: 
25/18 
Møtedato:
12.04.18 
 
 
 

Dato:  
Arkivsaksnr:  
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Medlemmer pekt ut av Institutt for kunst:   
• Franz Jacobi (professor, Institutt for kunst) 
• Anette Kierulf (professor, Institutt for kunst) 

 
Medlemmer pekt ut av Institutt for design:   

• Bente Irminger (KU-leder, Institutt for design 
• Käte Madsen (BA-koordinator, Institutt for design) 

 
Medlemmer pekt ut av studentene:  

• Christine Jacobsen (student, Institutt for kunst) 
• Marie Vallestad (student, Institutt for kunst) 
• Taran J. Neckelmann (student, Institutt for design) 
• Sara Karlsen (student, Institutt for design) 

 
Ellen Lien har hatt i oppdrag å koordinere arbeidet med Statsbygg.  
  
Brukerutvalget har som mandat å: 

• Foreslå hvordan bruken av Møllendalsveien 61 (M61) skal evalueres, og igangsette 
evalueringen, slik at det hentes inn et godt informasjonsgrunnlag for å ta videre 
beslutninger. Gruppen har et særskilt ansvar for at evalueringen er demokratisk og at 
de som ønsker får bidra med innspill.  

• Utvikle ett eller flere alternativer til revidert bruk av bygget. Dette inkluderer å foreslå 
fysiske endringer, bedre driftsrutiner og eventuelt nye systemer.  

• Gi nødvendige anbefalinger for prioriteringer av tiltak, og sikre at ansatte og studenter 
får uttale seg om og ha innvirkning på valg av løsninger.  

• Sikre fremdrift, slik at nødvendige endringer er gjennomført innen 1. august 2018.  

 
 

Arbeidsform: 
Brukerutvalget har hatt jevnlige møter siden oppstarten i oktober 2017. 
Innledningsvis så en behov for å drøfte et felles verdigrunnlag for å sikre grunnlaget for 
diskusjonene, da det kunne komme kontroversielle forslag som må vurderes og behandles 
med et definert verdigrunnlag. 
 
 
Funn arbeidsgruppen gjorde. 
Rapporten gir som nevnt et grundig bilde på de funn som ble avdekket i gjennomgang av 
bygg, intervju med instituttledere og spørreundersøkelsen som gikk ut til alle studenter og 
ansatte. I hovedtrekk fant brukerutvalget følgende: 

• Organisatoriske utfordringer 
• Ulike arbeidsoppgaver, og ulike behov for plass 
• Avvik mellom ønsker/krav og resurser 
• Andre utfordringer i bygget 
• Kvaliteter i bygget.  
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Iverksatte prosjekt og tiltak. 
Se vedlegg som er lagt ved saken. 

 
 
Finansiering av bygningsmessige tiltak. 
De tiltak som iverksettes ser fakultetsledelsen som et ledd i ferdigstilling av bygget etter 
prøvetiden som varte fra august 2017 til 1. mars 2018.  Brukerutvalget har etter utredning 
pekt på konkrete tiltak som vil bedre arbeidshverdagen til studenter og ansatte. De 
bygningsmessige endringen må finansieres av brukerutstyrprosjektet som er en finansiering 
som skal sikre tilpassing av bygg og fremtidige utstyrsbehov.  Det er avsatt midler til 
ferdisgstillinga v bygget, og per i dag er det igjen NOK  49. mill igjen av totalt NOK 207.6 mill 
som var satt av til brukerutstyr i Møllendsveien 61. 
 
 
Fakultetsledelsen er i dialog med eiendomsavdelingen, om bruk av utstyrsmidlene for å gjøre 
de nødvendige bygningsmessige endringer. Det vil bli satt ned en prosjekteringsgruppe i regi 
av eiendomsavdelingen etter at fakultetstyret har gjort sitt vedtak. Prosjekteringsgruppen skal 
i samarbeid med brukerutvalget og fakultetsledelsen sikre fremdrift og oppfølging av arbeidet 
som skal gjøres i M61. 
 
Dialog med Statsbygg. 
Statsbygg er eiere av Møllendalen 61. de er godt kjent med de utfordringer og behov for 
tilpasning som rapporten belyser. Eiendomsdirektøren ved UiB og Fakultetsdirektør hadde et 
kunde møte med Statsbygg  
 
Anbefalinger fra brukerutvalget: 

1. Igangsatte og planlagte forbedringsprosjekter realiseres snarest (se oversikt). Hvert 
prosjekt blir knyttet enten til det allerede etablerte HMS-utvalget eller til en egen 
arbeidsgruppe/ansvarsperson. 

2. Arbeidssoner omstruktureres med utgangspunkt i grunnleggende prinsipper for bruk 
av bygget (eksempelvis åpne opp arealet på «broen, sikre fri tilgang til karnapper).  

3. Dårlig utnyttede arealer som deler av det åpne kontorlandskapet i 3. etasje og 
trapperom tas i bruk etter nærmere planer. 

4. Det bygges støysonedelere strategiske steder i bygget. 
5. Antallet rom økes ved å bygge rom-i-rommene på definerte steder. 
6. Noe aktivitet flyttes midlertidig til Møllendalsbakken 11, og UiBs lokaler på campus 

 
Endringene vil løse en del av utfordringene som fakultetet har opplevd knyttet til plassbehov 
studieåret 2017/2018. Arealet vil bli benyttet mer effektivt enn i dag, både gjennom 
omdisponering av soner og enkelte ombygginger, samt innføring av bedre rutiner for bruk av 
soner og rom. Det er likevel viktig å merke seg at det også etter endringer fremdeles trolig vil 
være avvik mellom studenter og ansattes ønsker og krav, og det faktiske arealet fakultetet 
disponerer. Særlig gjelder dette størrelse på og skjerming av studentarbeidsplasser for 
Institutt for kunst. Det er derfor viktig å kommunisere tydelig og åpent om utfordringene og 
rammebetingelsene, og å unngå å skape urealistiske forventninger. Det vil også være behov 
for at begge institutter planlegger undervisning i forhold til byggets kapasitet. 
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Brukerutvalget har også diskutert og vurdert innkomne innspill som å bygge hemser i 
atelierer, flytte ledelse og administrasjon til andre lokaler eller etablere containere eller 
lignende på verkstedsterassen.  
Bygging av hemser viser seg vanskelig grunnet tekniske installasjoner i tak. 
Møllendalsbakken 11 er best egnet til prosjektrom/studioer, og flytting av større 
ansattegrupper medfører derfor behov for å leie ytterlige lokaler. Fakultetet har allerede 
betydelige leiekostnader knyttet til Møllendalsveien 61 og Møllendalsbakken 1., og økte 
utgiftene til lokaler vurderes ikke som forsvarlig. For containere på verkstedsgården er dette 
en mulighet som vil holdes åpen, men som ikke blir prioritert i første omgang, med bakgrunn 
i at løsningen ikke vil gi betydelig økning av areal til studentarbeidsplasser.  
 
Fakultetsdirektørens kommentar. 
Brukerutvalget har gjort et svært grundig og omfattende arbeid med å kartlegge bruk av 
huset Møllendalen 61, og de utfordringer de bygningsmessige betingelser gir for vår aktivitet. 
Det er særlig studentene som har hatt de største endringene, og er mest avhengig av at 
arealer og infrastruktur fungerer optimalt da de har tilmålt tid og finansiering for sine 
studieprogram. Brukerutvalget har arbeidet mye med å avdekke utfordringer, og tenke 
løsninger innenfor de gitte rammene i mandatet. Vil særlig trekke frem studentens bidrag i 
dette arbeidet, da de har vist stor velvilje og ansvar i prosessen.  
Leder av brukerutvalget, visestyrer for utdanning, Linda Herfindal Lien, har ledet 
brukerutvalget på en svært god måte, og vektlagt inkludering og forankring hos studenter og 
ansatte gjennom informasjonsmailer og workshops. 
Brukerutvalget tar selvkritikk på at rapporten bare er skrevet på norsk, og at det kan 
ekskludere flere studenter og ansatte fra å ta del i prosessen. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Fakultetstyret forlenger brukerutvalgets mandat til å gjelde ut 2019, for å følge opp de 
tiltak som foreslås. 

2. Fakultetstyret gir fakultetsledelsen fullmakt til å iverksette foreslåtte tiltak. 
3. Fakultetstyret ber om en redegjørelse og status for prosjektene til møtet 7. juni 2018. 

 
 
 
05.04.18 SYMY 
 
 
Vedlegg. 



Møllendalsveien 61, 
utbedringer, Fakultet for 
kunst, musikk og design 
(KMD)
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Institutt for kunst og Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i 
Bergen flyttet inn i nytt bygg i Møllendalsveien 61 1. august 2017. 

Bygget var i prøvedrift i perioden juni 2017 til mars 2018. 

Ledelsen satte i oktober 2017 ned et brukerutvalg bestående av ansatte og studenter som arbeidet med 
å evaluere erfaringene og deretter legge frem forslag til justert bruk av bygget.

Bakgrunn



Evaluering Møllendalsveien 61

Prosess
• Brukerutvalget har gjennomført en systematisk evaluering 

av bygget, basert på en større spørreundersøkelse, 
observasjon og intervjuer.

• Erfaringene ble samlet i rapporten «Møllendalsveien 61, 
evaluering av prøvedriftsperioden august 2017 – februar 
2018», datert 1. mars 2018. Rapporten er offentlig 
tilgjengelig. 

• Funn ble presentert for ansatte og studenter 12. mars, og 
det ble avhold idedugnad rundt utbedringer 13. mars. 

• Utvalget legger nå frem forslag til revidert bruk av bygget,.

• Utvalget vil videre bidra til fremdrift, slik at nødvendige 
endringer er gjennomført så langt det lar seg gjøre innen 
1. august 2018. 
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Hovedfunn 
- Fase 1: Rapport: Møllendalsveien 61 (KMD), 
evaluering etter prøvedriftsperioden august 2017 – februar 2018



Fakultet for kunst, musikk og design 
(KMD)

• Organisatoriske utfordringer knyttet til 
overgangen fra KHiB til UiB

• Ulike (og krevende) arbeidsformer 

• Avvik mellom studenter og ansattes 
ønsker/krav og ressurser

• Andre utfordringer

• Kvaliteter
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Anbefalinger
- Løsningsforslag og prioriteringer



Brukerutvalgets anbefalinger:

1. Igangsatte og planlagte forbedringsprosjekter realiseres snarest. 
Hvert prosjekt blir knyttet enten til det allerede etablerte HMS-
utvalget eller til en egen arbeidsgruppe/ansvarsperson.

2. Arbeidssoner omstruktureres med utgangspunkt i grunnleggende 
prinsipper for bruk av bygget (åpne opp arealet på «broen, sikre 
fri tilgang til karnapper). 

3. Dårlig utnyttede arealer som deler av det åpne kontorlandskapet i  
3. etasje og trapperom taes i bruk etter nærmere planer.

4. Det bygges støysonedelere strategiske steder i bygget.

5. Antallet rom økes ved å bygge rom-i-rommene på definerte 
steder.

6. Noe aktivitet flyttes til Møllendalsbakken 11 og UiBs lokaler. 

05.04.2018Fakultet for kunst, musikk og design 8



Igangsatte og planlagte prosjekter: Bygningsmessige endringer
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Sak Ansvarlig Frist Status Løst

Dusjer: Omdisponering av fire dusjer til prosjektrom Ellen Lien Snarest Søknad klar til sending

Dusjer: Ombygging av en dusj i 4. etasje til toalett Ellen Lien Snarest Søknad klar til sending

Verksteder: Flytte og bygge inn Risograf og Decalprinter Ingrid Rundberg, Bjarte 
Bjørkum, Linda Lien, 
Synnøve Myhre

Snarest Forslag er levert, brukerutvalget 
ømsker flytting til grafikk- og 
keramikkområde. Må varsle og 
iversettes, bygging må avklares 
med Statsbygg

Soneinndeling: Sette opp lydisolerende (glass)vegger i 
bygget

Linda Lien, Randi Odd Snarest Er under utredning, må avklares 
med Statsbygg

Øke antallet rom: Bygge rom-i-rommene Linda Lien, Randi Odd Snarest Er under utredning, må avklares 
med Statsbygg

Prosjektrom/studio: Skjerming for glassvinduer/-dører Bente Irminger, Synnøve 
Myhre

01.08.18 Prøver innhentet, testes straks de 
ankommer. Rullegardin bestilles.

Førsteinntrykk: Oppgradering av inngangsområde, bedre 
skjerming av arbeidssone i Nedre Hall og enklere navigering 
for besøkende

Anne-Helen Mydland, 
Gard Frantzsen

01.06.18

Adkomst: Låsbart alternativ sykkelparkering Igangsatt



Igangsatte og planlagte prosjekter: Bedre utnytting av eksisterende areal
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Sak Ansvarlig Frist Status Løst

Lager: Bedre utnytting ved hjelp av hyller og rutiner Bjarte Bjørkum 01.06.18 Invitasjon sendt ut til 
arbeidsgruppe, liten responrs, 
legger frem forsalg

Lager: Erstatte noen garderobeskap med hyller Bjarte Bjørkum 01.06.18

Øvre Hall: Mobile skillevegger / romdelere Bjarte Bjørkum, Synnøve 
Myhre

05.04.18 Fire prototyper realisert, åtte ekstra 
bestilles eller bygges

Øvre Hall: Pidestaller og podium Bjarte Bjørkum 12.04.2018 Behov definert, bygging startet

Prosjektrom: Definere hvilke prosjektrom som skal brukes til 
hva (inkludert tegnesal/malerisal/performancerom/lyslaber)

Frans Jacobi 19.04.18

Studentarbeidsplasser: Omorganisere soner, åpne opp 
«broen» i 4. etasje, ta i bruk delvis unyttet areal i 3. etasje

Linda Lien, Randi Odd Snarest Skissing pågår, forslag legges frem 
for diskusjon før beslutninger taes

Trappeoppganger: Vurdere alternativ bruk Bjarte Bjrøkum, Randi 
Odd

01.06.18

Tilgang: Åpne opp kafearealet utenom kafeens åpningstid Bjarte Bjørkum, Linda Lien Snarest

Tilgang: Gjennomgang av åpningstider (verksteder, kafe, 
resepsjon)

Bjarte Bjørkum, Linda Lien Snarest

Tilgang: Gjennomgang av hvilke dører som skal være låst 
når

Bjarte Bjørkum, Linda Lien Snarest



Igangsatte og planlagte prosjekter: Utvide arealet

05.04.2018Fakultet for kunst, musikk og design 11

Sak Ansvarlig Frist Status Løst

UiB: Gjøre en gjennomgang av hvilke aktiviteter som kan 
benytte UiB sine lokaler, velge ut noen egnede arealer og 
gjøre det enkelt for ansatte å booke og bruke disse

Synnøve Myhre 01.06.18

Møllendalsbakken 11: Avklare hvor mye areal som eventuelt 
kan benyttes til andre formål enn stipendiatstudioer, og hvilke 
aktivitet som eventuelt skal prioriteres

Anne-Helen Mydland 01.08.18



Igangsatte og planlagte prosjekter: Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak

05.04.2018Fakultet for kunst, musikk og design 12

Sak Ansvarlig Frist Status Løst

Organisering: Opprette HMS-utvalg Synnøve Myhre Snarest Ble opprettet høsten 2017 X

Øvre Hall: Redusere gjennomgang til første etasje Ellen Lien Snarest Port utredes

Øvre Hall: Sette opp sikkerhetsnett over åpen sone Ellen Lien Snarest Sikkerhetsnett er bestilt

Miljø: Måling av inneklima Ellen Lien Snarest Bestilles fra Bedriftshelsetenesten

Renhold: Gjennomgang av rutiner, innkjøp av gjør-det-selv-
utstyr

Synnøve Myhre, Tor Atle 
Elvsås

Snarest

Renhold: Gjennomgang av søppelhåndtering, plassering og 
størrelse på returpunkt

Synnøve Myhre, Tor Atle 
Elvsås

Snarest

Miljø: Overta planter fra Arboretet på Milde Charles Michalsen Kommer når 
det kommer

Er under utredning



Igangsatte og planlagte prosjekter: Etablere bedre rutiner

05.04.2018Fakultet for kunst, musikk og design 13

Sak Ansvarlig Frist Status Løst

Organisering: Etablere brukerutvalg for 2018/19 Linda Lien 01.08.2018 Midlertidig utvalg forlenges X

Organisering: Etablere utvalg for drift av ROM61 Anne-Helen Mydland Snarest Forslag er klart til behandling

Rutiner: Etablere retningslinjer for tid i verksteder Anne-Helen Mydland Snarest Forslag er klart til behandling og 
utprøving

Rutiner: Etablere bedre rutiner og systemer rundt booking Hilde Skare, Steffen 
Christensen

01.08.2018 Er igangsatt.

Prosjektrom: Etablere prinsipper for prioritering av aktivitet, 
herunder lengde på booking og  bruk av Nedre og Øvre Hall

Linda Lien, Synnøve 
Myhre

01.08.2018

Rutiner: Etablere mere forutsigbart system for tildeling av 
studentarbeidsplasser ved Institutt for kunst

Christine Hansen, Sara 
Bjørneset

01.08.2018

Rutiner: Etablere rutiner rundt bruk av bygget i 
undervisningsfrie perioder

Linda Lien, Synnøve 
Myhre

Snarest

Rutiner: Bedre informasjonsflyten Hilde Skare, Synnøve 
Myhre

Snarest

Parkering: Kartlegge og informere om muligheter og 
begrensninger, prioriteringer når det gjelder sykkelparkering

Synnøve Myhre, Käte
Madsen

01.08.18



Igangsatte og planlagte prosjekter: Estetiske og tekniske utbedringer

05.04.2018Fakultet for kunst, musikk og design 14

Sak Ansvarlig Frist Status Løst

Prosjektrom: Bestille spotlighter til lysskinner Bjarte Bjørkum, Taran 
Neckelman

Snarest Prøver innhentet, testes straks de 
ankommer. Rullegardin bestilles

Kunst: Samlingen gjennomgåes og det avgjøres hvordan 
den skal brukes

Øystein Hauge, Jane 
Sverdrupsen

01.08.18

Farger: Igangsette et studentprosjekt eller invitere relevant 
fagmiljø til å se på fargesetting av deler av bygget

Mette L´Orange 01.08.19

Igangsatte og planlagte prosjekter: Annet

Sak Ansvarlig Frist Status Løst

Dokumentasjon: Dokumentere studioer som forlengelse av 
planlagt KORO-prosjekt

Gard Frantszen

Kultur: Bedre relasjonen mellom kunst- og designmiljøet Langsiktig



Oppsummering

Bygningsmessige endringer
• Gjennomføre noen bygningsmessige endringer (støyskjerming, rom-i-rommene).

Bedre utnytting av eksisterende areal: 
• Utnytte arealet inne i bygget bedre ved hjelp av omorganisering av soner, ved å ta i bruk lite benyttet areal og ved 

å innføre bedre rutiner.

Utvide arealet: 
• Utvide arealet ved å benytte ledig areal i Møllendalsbakken 11, samt ved å ta i bruk UiBs lokaler.
• På sikt: Utrede hvordan taket over Verkstedstedsgården kan benyttes til aktivitet

I tillegg gjennomføre ulike foreslåtte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak, samt tekniske og estetiske utbedringer. 
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 Søknader Strategiske midler 2022  19 innkomne søknader

Søknadskategori Søknadstittel Søker Institutt
Forskningsbasert Undervisning Reading/Writing/Playing Simon Gilbertson Musikkterapi- GA

Forskningsbasert Undervisning
Kromatikk - Et forprosjekt om mangfold I 
kunstfag

Anna Svingen - 
Austestad PPU - GA

Forskningsbasert Undervisning
Laboratorieundervisning i 
kunstfaglærerutdanning

Tom Eide Osa PPU - GA
Forskningsbasert Undervisning a:MOVE - autism, music and movement Wolfgang Schmid GA
Forskningsbasert Undervisning Art and Climate in the Global North David Rych Kunst
Forskningsbasert Undervisning Im/material Fashion in Education (IFE) Ingrid Cogne Kunst

Etablere forskningsrupper
Forskergruppe for undervisning og læring i 
kunstfag (ULK)

Tom Eide Osa PPU - KMD
Etablere forskningsrupper The site is the question Anne-Helen Mydland Kunst

Etablere forskningsrupper
Griegakademiets forskningsruppe for 
fremføringspraksis og interpretasjon

Hans Knut Sveen GA

Forskningsprosjekter
Musikk og fotografi som ressurs for å fremme 
deltakelse for barn og unge innen NEET 
populasjonen

Viggo Krüger Musikkterapi - GA

Forskningsprosjekter
 Repercussions: art practice and maternal 
trauma (working title)

Corrina Thornton Kunst

Forskningsprosjekter Grieg Virtual Tour Europe Arnulf Mattes GA

Forskningsprosjekter

SANG SOM HELHETLIG RESSURS: 
ETABLERING AV FORSKNINGSNETTVERK OG 
UTVIKLING AV GRUNNARBEID FOR NYE 
PROSJEKTER Claire Ghetti GA

Forskningsprosjekter (IN) HABIT(AT) TREE & X IS A TREE
Lilibeth Cuenca 
Rasmussen Kunst

Forskningsprosjekter ET SUNT OG BÆREKRAFTIG MUSIKERLIV Signe Bakke GA



Publikasjoner

MANGFOLD OG INKLUDERING: FORMIDLING, 
KUNNSKAPSUTVIKLING OG TVERRFAGLIG 
SAMARBEID GJENNOM GAMUTS 
MUSIKKTERAPI TIDSSKRIFTER Claire Ghetti Musikkterapi- GA

Publikasjoner
RECODING PROJECT WITH THE ARDITTI 
STRING QUARTET

 
Dániel Péter Biró GA

Publikasjoner

SUPPORT FOR OPEN ACCESS PUBLICATION 
OF A SCIENTIFIC MONOGRAPH 
PROVISIONALLY ENTITLED ETHNO, MUSIC, 
QUEER: A DECOLONIAL CRITIQUE Stephen Amico GA

Publikasjoner
HÅND-ØYE-MASKIN- EN VEIVISER FOR 
DESIGNEREN Ørjan Djønne Design

Forskningbasertundervisning: Innkomne totalt 6 
søknader: GA 4, Kunst 2, Design 0
Etablere forskningsgrupper: Innkomne totalt 3 søknader: 
PPU-/GA-KMD 1, Kunst 1, GA 1, Design 0
Forskningsprosjekter: Innkomne totalt 6 søknader: GA 4, 
Kunst 2, Design 0
Publikasjoner:  Innkomne totalt 4 søknader:  GA 3, Design 
1, Kunst 0



Aktivitet - nøkkelbeskrivelse Søknadssum
Comprative undersøkelser: Lesning, skrift og utøvende musikk med første års masterstudenter innen musikkterapi 58718

Forprosjekt om mangfold i kunstfag er et kompetanseutviklingsprosjekt for fagpersonale og studenter - tverrfaglig 156860

Tre PPU ansatte fra Kunst, Musikk og Design vil sammen lage forskningsbasert labundervisn. i musikkdidaktikk 60000
Utvikle EVU for profesjonelle som jobber med førskolebarn med autisme og barnas foreldre 86200
Utvikle og knytte AR og Scientific researchmetoder for å adressere Klimautfordinger i læringsmiljø 200000
Utvikle et forskninsbasert samarbeid med Erik Annerborn som skal tjene/styrke et større prosjekt SPELLS 199400

Skriveseminar og frikjøp og redaktører for en antologi med tema Kunstfagpedagogikk 210000
Videreutvikle nettverket rundt ToTO og etabl. en forskningsgrupp som vil inngå tverrfakultære forskn.gruppe samarb. 261588

40000

Arbeidsgruppen søker støtte til å utvikle tre abeidspakker. 135577

Utvikle et projekt som tar for seg kvinnelig helse og fødsel under parapylen globale samfunnsutfordringer. Projektet blir 
brakt inn en utstilling i Bomuldsfabrikken i Arendal

76900

Prosjektet er tverrfaglig og samler eksperter fra ulike sektorer og fagområder, både innenfra og utenfra forskermiljøene 
på Universitetet i Bergen

150000

Utvikle et prosjekt med fagmiljøer som driver med forskning og kunstneriskutviklingsarbeid med relevans for temaet 
«sang som helhetlig ressurs» 76000

Projektet består av 3  mindre tverrdisiplinære kunstprojekter: Utvikling av publikasjon, performancer og utstillinger 200000
132075



Sikre at tidskriftet  VOICES kan holde på med og videreutvikle fokus på inkludering og mangfold i forskningsformidling 
og praksisutvikling. Dekke utgifter forbundet med NJMT 200000

Planlegger ny komposisjon med orkester 200000

Monogram 42500

Utvikle bok-manus som skal presenteres for et forlag med tema hvilken rolle spiller håndtverket i vår tidsalder preget av 
industriell produksjon? 130600

Søknadssum 2616418



Søknader

Kunstnerisk Utviklingarbeid 2022 3 innkomne søknader
Søknadskategori Søknadstittel Søker Institutt
Artistic Research ARKADIA Anne Skaansar PPU - GA
Artistic Research Inside the Narrative Gustav Kvaal og Torkell Bernsen Design
Artistic Research Kvinner som komponerer Turid Bakke Braut GA



Aktivitet - nøkkelbeskrivelse Søknadssum Sjekkliste: Vedlegg
Utforske pastoralen med relieffet som kunstnerisk uttrykksmiddel. 334868
Prosjektet utforsker intervjusituasjonen i virtual reality dokumentaropplevelser og hvordan valgene av visuelle virkemidler påvirker både historiefortelling og etiske utfordringer148500
Mål å samle det utøvende miljøet ved Griegakademiet i et felles prosjekt på tvers .. til et felles kunstnerisk utviklingsprosjekt 238564
Søknadssum totalt 721932
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Rapporteringsdata til DBH vår 2022 

 
Bakgrunn 
Universitetet rapporterer studiedata til DBH tre ganger årlig: 

- 15. februar: produksjonsdata fra foregående høstsemester 
- 15. mars : registreringsdata for inneværende vårsemester 
- 15. oktober: produksjonsdata fra foregående vårsemester og registreringsdata for 

inneværende høstsemester 

Det rapporteres data som inngår i finansieringsmodellen, og er grunnlag for deler av 
fakultetets budsjett: 

- Studiepoengproduksjon 
- Kandidatproduksjon (fullførte grader) 
- Avlagte doktorgrader 
- Utvekslingsstudenter 

Registreringsrutiner og kvalitetssikring av datagrunnlaget er en viktig del av 
studieadministasjonens arbeid; studentenes faglige aktiviteter i hh til studieplaner omgjøres 
til målbare data, gjennom registreringer i FS (Felles studentsystem). UiBs Studieavdeling 
gjennomgår grunnlaget for rapporteringsdataene fakultetsvis og på institusjonsnivå før 
signering av endeling protokoll. Det er formelt fakultetsdirektør som signerer KMDs 
rapporteringstall. 
 
Til saken – rapportering våren 2022 
Rapporteringsdata viser at KMD våren 2022 totalt har registrert 672 studenter, dette 
inkluderer også studenter i permisjon og inn-/utveksling. Dette er en økning fra våren 2021. 
Samtidig ser vi at dette er færre studenter enn vi hadde registrert fra semesterstart høsten 
2021. KMD erfarer å ha mistet noen studenter gjennom pandemien. Flere er også i 
permisjon. 
 
Studiepoengproduksjonen som er rapportert våren 2022 for høsten 2021, viser en reduksjon 
sammenlignet med tidligere. Det er særlig BA kunst som har hatt den mest markante 
nedgangen i denne rapporteringsperioden, og ellers noen mindre variasjoner fordelt på 
andre program. I hovedsak forklares det som er utover normalen, med covid-situasjonen. 
 
Antall gradsstudenter (kandidatproduksjon) er stabil i samme periode, kun med noe variasjon 
i det femårig integrerte masterprogrammet i musikkterapi. Dette forklares med varierende 
kullstørrelser. Det er også noe variasjon for PPU, ettersom vi her også har deltidsstudenter. 
 
Studentmobilitet ved KMD har holdt seg stabil gjennom pandemien. Generelt er det en 
tendens til at KMD mottar flere innreisende studenter, enn våre utreisende.  
(F.eks. vår 2021: 32 innreisende studenter, 28 utreisende studenter) 
 
I denne rapporteringsperioden har KMD rapportert totalt 3 avlagte doktorgrader. 
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Universitetet i
Bergen
Fakultet for kunst,
musikk og design

Instituttleiar ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
Kunnskap som formar samfunnet
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter
og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://youtu.be/vtJLmcUJ3-w

Instituttleiar ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
Ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst ved Fakultet for kunst, musikk og design er det ledig ei stilling som instituttleiar (100 %).
Tilsetjingsperioden er fire år (åremål), med høve til å søkje forlenging i ein periode.

Vi ønsker deg velkomen som søkjar til ei spanande og utfordrande leiarstilling.

Arbeidsoppgåver:
Instituttleiar har det overordna ansvaret for instituttets verksemd. Instituttleiar har personalansvar og innstillande mynde ved tilsetjingar.
Instituttleiar sit i fakultetet si leiargruppe og rapporterer til dekan.

Instituttleiar legg til rette for bruk av tid til kunstnarleg utviklingsarbeid, utdanning og formidling for dei tilsette. Vidare har instituttleiar ansvar for
å utvikle og følge opp mål for kunstnarleg utviklingsarbeid, ph.d.-utdanning, utdanning og formidling, utforme verksemdplanar og sikre rasjonell
drift og budsjettbalanse.

Instituttleiar har HMS-ansvar og for å utvikle eit godt arbeidsmiljø for tilsette, og eit godt læringsmiljø for studentane, skape trivsel og motivasjon
og leggje til rette for fagleg utvikling for den enkelte og for fagmiljøet samla. Instituttleiar skal følgje opp oppdaterte handlingsplanar og system
for kvalitetssikring av instituttets verksemd.

Instituttleiar sine viktigaste daglege oppgåver er å:

Leie og utvikle verksemda ved instituttet med vekt på høg kvalitet i tråd med strategiane og handlingsplanane til fakultetet og
Universitetet i Bergen
Representere og posisjonere institutt og fakultet, og bidra til internt og eksternt samarbeid
Bidra til å auke ekstern finansiering
Skape ein positiv organisasjonskultur og stimulere til eit produktivt og godt arbeidsmiljø
Leggje til rette for gode prosessar baserte på medverknad frå tilsette og studentar
Sørgje for at internkontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsette reglar og rutinar
Arbeide for god kjønnsbalanse i stillingane ved instituttet

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
Vi søkjer ein instituttleiar som:

Kan vise til gode leiareigenskapar (motivering, involvering, strategisk leiing og økonomistyring).
Har dokumentert professor- eller førsteamanuensiskompetanse i eitt av fagområda ved instituttet eller nærståande fagfelt ved
søknadsfristen 

I tillegg blir det lagt vekt på:

Erfaring frå forskings- og utdanningsleiing
Perspektiv på kunstnarleg utviklingsarbeid og perspektiv på høgre skapande kunstutdanning nasjonalt og internasjonalt
Gode kommunikasjonsevner og evne til å byggje nettverk og skape tillit internt og eksternt.
Gode kunnskapar i eit skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Vi tilbyr:
Interessante og utviklande leiaroppgåver
Eit godt og fagleg utfordrande internasjonalt arbeidsmiljø
Løn etter særavtale ved UiB, minimum ltr. 86 for tida kroner 977 600 per år. Stillinga er plassert i kode 1475

Utlysningstekst (221821).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 16. mars 2022 kl. 14:46 Side 1 / 2

https://youtu.be/vtJLmcUJ3-w


Støtte til leiarfunksjonen, tilbod om kompetanseutvikling og leiarutvikling.
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:
Søknad og CV
Vitnemål og attestar
Dokumentasjon på professor- eller førsteamanuensiskompetanse

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon:
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Dekan Frode Thorsen på e-post: frode.thorsen@uib.no eller på telefon 47
414 79 223 eller til fakultetsdirektør Synnøve Myhre på e-post synnove.myhre@uib.no eller telefon +47 55 58 44 51/ +47 934 84 614.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med
nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og
resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje
blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Om Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter.
Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.  

Jobbnorge-ID: 221821, Søknadsfrist: 15. april 2022
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