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Protokoll   

   
Fremmøtt: 
Synnøve Myhre, Steinar Sætre, Simon Gilbertson 
Deler av møtet: 
Øivind Skaar og Sara Bjørneset 

Frafall: Fredrik Salhus 
 
Sekretær: Mona Størseth Emmerhoff 

 

S 38/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

S 39/21 Protokoll fra møte 10. november 2021 

Synnøve: HMS og forskningsdagen er utsatt – oppfølgingen blir derfor ikke 
gjennomført i år. 
 

S 40/21 Informasjons- og orienteringssaker: 

a) Helhetlig internkontroll/risikovurdering 

Utkrystallisert områder der risikovurdering har blitt gjort og tiltak som må iverksettes. 
Dette skal gjøres årlig og rapporteres inn til UiB sentralt. 

b) Årskalender KMD – muntlig orientering 

 

 

Drøftingssaker  

S 41/21 Økonomistatus per november  

Øivind informerer: Underforbruk på alle enheter og budsjettområder – gjennomgående – 
tilskrives korona pandemien og lavere aktivitet. Ser ut til at overføring fra 2021 til 2022 på 
drøye 18 mill. 

Håp om at vi kan nå budsjettmålet på 7 mill på BOA, men usikkert per november. 
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Særlig viktig å ha overføringer tilgjengelig i 2022 fordi innstrammingene er så store 
budsjettmessig. Mange av midlene er bundet opp i planlagt aktivitet. Dette er ikke årlig 
tilskudd og viktig å ikke bruke overføringer til drift i vekst. Det er et engangsbeløp. 

 

S 42/21 Budsjettfordeling 2022 

Svært krevende budsjett: pensjonskuttet som er det mest dramatiske. Håpet den nye 
regjeringen kunne gjøre endringer, men de kom med ekstrakutt i tillegg. 

Pensjonskuttet: dept. har kuttet sektoren på 1.1 mill i sektoren UiB 132 millioner.  
Fordelingen av kuttet har UiB vedtatt at skal fordeles ut på fakultetene. Tatt høyde for dette 
i utdeling av rammene på fakultetet og instituttnivå. 

For å unngå at instituttene ikke skal bli uforholdsmessig belastes 2022: 
Merkostnaden med pensjonstilskuddene får ikke inst. i 2022, dette tar fakultetsnivået. 
Det samme med mediebusjettet; ligger ufordelt på fakultetsnivå. Dette kan vi gjøre pga  

 

S 43/21 Studieplanendringer 

SU opprettet saken, føringer fra dekan lokal arbeidsgruppe ble opprettet. Jobbet ute i 
miljøene for å finne en plattform å bli enige om, involvering av de faglige og ved instituttene. 
Tatt tid å få instituttene til å forankre dette i fagmiljø. Våren 2022 – en plan for hvordan 
emnene skal iverksettes presenteres. 

Involvere verkstedsgruppen, emneansvarlige få opplæring, administrasjonen må gjennomgå 
hvilke konsekvenser dette får studieadministrativt i forhold til både lovverk og systemer. 
Antar noe økt arbeidsbelastning i stillingene, men vet ikke i hvilken grad. Eksamenkonsulent, 
studiekonsulentene og timeplanlegger kan få økt belastning. Kommunikasjonsgruppen, 
produsentene må inn. forskningsgruppene – nye valgbare emner – sterkt forankret i en del 
forksningsprosjekt på inst. Mange må trå til og ekspertisen ligger på ulike – få revidert 
emnene frem til mars. 

Gevinsten:  
Kan forbedre arbeidsflyt, informasjonskvalitet ut til instituttet, mellom studenter og institutt 
og tydelig hvor aktiviteten ligger og hvem som er ansvarlig for det. Kan gi en større 
forutsigbarhet for studentene.  

Når alle institutt har etablert rollen som emneansvarlige kan man ta dette videre. Selge inn 
emneansvar som en faglig karriereutvikling. Åremål er en stor utfordring i emneansvar. 

 

S 44/21 Revisjon av handlingsplanen for forskerutdanningen - UTSATT 
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S 45/21 Revisjon av handlingsplanen for BOA 

Uib Fram sitter på søkeprosesser og hvordan vi skal jobbe mer systematisk med dette.  Gode 
søknader og få opp søkemulighetene. 2 mill øremerkede midler fra Universitetsstyret for å 
bygge prosjekter som kan gi ekstern finansiering på sikt.  

 

S 46/21 Revisjon av handlingsplanen for Infrastruktur  

Hovedbudskapet: nytt Griegakademiet og gode prosesser på innkjøpsbehov – forankret i 
fagmiljøene og nettsidene Det nye utvalget for Forskning og forskerutdanning (UFF) som skal 
behandle disse sakene. 

 

S 47/21 Revisjon av handlingsplanen for rekruttering av studenter 

Går på å synligjøre aktiviteten ved UiB. Gjennom synlighet på ulike plattformer som 
hjemmesider, promoteringsmateriale, sosiale medier, bruk av alumnier. Må tilpasses de 
enkelte fagmiljøene.  

 
S 48/21 Eventuelt 
Ingen saker 



 

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 8 

 

 

  

 

Økonomirapport pr desember 2021 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

• Fakultetsstyresak 85/20, Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2021 

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 31.12.2021 for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Økonomirapport KMD pr desember 

Tabellen under er fra UiBs tildelingsbrev for 2021 til KMD, justert for budsjettendringer 

gjennom året 2021. 

 

Pr desember måned utgjør KMDs grunnbevilgning (GB) for 2021 186,0 mill. kroner. 

Grunnbevilgningen annuum utgjør 159,1 mill. kroner i basis og resultatmidler, øremerkede 

midler rekrutteringsstillinger og annet utgjør 24,9 mill. kroner, og institutt- og 

avskrivningsinntekter utgjør 2,0 mill. kroner. 

Budsjettmål for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er på 7,0 mill. kroner for 2021.  

 

Totalt inntektsbudsjett for 2021 er kr 193,0’ pr desember 2021.  

Rammen for 2021 er internt fordelt iht. fakultetsstyresak 85/20 om budsjettfordeling 2021.  

 

Dato: 02.02.2022 

Arkivsaksnr: 2020/9449 

Fakultet for kunst, musikk og design 

07/22 

10.02.2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design  

(tusen kr) Prosjekt Bud 2021 Bud 2020 Endring Endring %

Basis 100000100 103 622        101 197        2 425            2,4 %

Resultatbasert uttelling åpen ramme 100000100 54 568          54 798          -230             -0,4 %

Resultatbasert uttelling lukket ramme 100000100 940              577              363              63,0 %

Delsum annuum 159 129        156 571        2 558            1,6 %

Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 100526100 20 708          17 074          3 634            21,3 %

Øremerkede midler annet 4 209            1 524            2 685            176,1 %

Delsum øremerket 24 918          18 599          6 319            34,0 %

Sum KD-inntekt 184 047        175 170        8 877            5,1 %

Instituttinntekter annuum 100000100 960              1 500            -540             0,0 %

Instituttinntekter øremerket 100535100 540              -               540              0,0 %

Avskrivningsinntekter 100000100 500              500              -               0,0 %

Øvrige inntekter grunnbevilgning 2 000            2 000            -               0,0 %

Sum grunnbevilgning 186 047        177 170        8 877            5,0 %

Bidragsmidler NFR 200              151              49                32,5 %

Bidragsmidler EU 400              428              -28               -6,5 %

Bidragsmidler andre 6 400            7 422            -1 022          -13,8 %

Oppdragsmidler -               -               -               

Sum bidrags- og oppdragsmidler 7 000            8 001            -1 001          -12,5 %

Sum totalt inntektsbudsjett 193 047        185 171        7 876            4,3 %



  

 

 

 

   

2 

 

Siden opprinnelig tildeling 2021 er KMDs ramme endret med følgende: 

 

 

1. Status fakultetet totalt 

Fakultetets økonomi for 2021 ble i minst like stor grad som 2020 preget av 

koronapandemien. Ved inngangen til 2021 var det forhåpninger til et år som raskt ville innta 

en normalsituasjon. KMD budsjetterte følgelig med en nedbygging av overføringene, særlig 

som følge av fakultetets økonomiske utfordringer. I stedet ble hele 2021 preget av 

koronapandemien, med lavere aktivitet og derav lavere kostnader som konsekvens. 

 

TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

I kolonnen Årsbudsjett er Inntekter = årets tildelte ramme, samt andre budsjetterte inntekter.  

Kostnader inkluderer inngående balanse (overføringer fra 2020) på 18,276 mill. kroner, samt 

opprinnelig budsjettert utgående balanse (budsjettert overføring fra 2021 til 2022) på 10,0 

mill. kroner (se også kap. 2.1. og 2.2). 

 

Regnskap hittil i år viser at inntektene pr desember 2021 er 2,1 % høyere enn budsjettert for 

2020, mens kostnadene er 4,5 % lavere enn budsjettert. Hovedårsak til lavere kostnader er 

koronapandemien. Ved årets slutt har KMD brukt 5,0 mill. kroner mindre enn budsjetterte 

inntekter, noe som innebærer at overføringene øker tilsvarende fra 2021 til 2022. 

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

ENDRINGER

Tildeling midler 20% bistilling (uteglemt) 226,0 Basis mars 21

Kompensasjon for økning i husleie 800,0 Basis mars 21

Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Lønn til studenter (19/24735) 357,6 Øremerket mars 21

Tiltakspakke for UiB knyttet til korona og konsekvenser for forsking (20/12189) 352,2 Øremerket mars 21

SPIRE-midler til fakultet og enheter i 2021 (20/11409 133,0 Øremerket mars 21

Klimasatsing, KMD. Studentgalleriet F14E. 29,5 Øremerket juni 21

Kostnadsdekning av koronakostnader (20/4684) -2 918,0 Basis juni 21

Budsjettendringer (20/4684) -213,0 Basis juni 21

Tildeling av midler fra sentral pott til fadderarrangementer i 2021 (13/3499) 46,7 Basis juni 21

Tildeling midler ERC mentorordning ved UiB (21/6361 90,0 Øremerket august 21

Tildeling av støtte til Professor II-stillinger knyttet til UiBs handlingsplan for Nordområdene (20/4684)150,0 Øremerket august 21

Tildeling av midlar til kunstnerisk utviklingsarbeid (20/4684) 1 000,0 Øremerket oktober 21

Støtte til likestillingstiltak ved Fakultetet for kunst, musikk og design (2008/3244) 140,7 Øremerket desember 21

Sum endringer 194,7
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Figur 1 vil etter hvert vise utvikling i kostnader over år, men som følge av at UiB har innført 

nytt økonomisystem fra 01.01.2021 vises foreløpig kun utvikling fra denne dato.  

 

Nedenfor er hentet figur fra tilsvarende rapportering desember 2020, som gir en viss 

sammenligning med dagens nivå.  

 

 

Totale kostnader 2021 er en del høyere enn 2020. 

 

2. Status grunnbevilgningen (GB) 

 

2.1. Status i forhold til budsjett 

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

 

Årsbudsjettet og Budsjett hittil i år er det samme pr 31.12.2021 og viser hvordan årets tildelte 

grunnbevilgning, samt forventet bruk av overføringer i 2021, er fordelt på kostnadsposter. 

Tabell 2 skiller ikke på grunnbevilgning annuum og øremerkede prosjekter.  

Regnskap 2021 for grunnbevilgningen viser samlet sett et underforbruk ift. årets budsjett. 

Nærmere om status pr desember: 

• Inntektene pr desember er 2,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Det skyldes dels at 

investeringer ført som utsatt bevilgning er blitt lavere enn budsjettert, samtidig er andre 

driftsinntekter pga. endret klassifisering blitt høyere enn budsjettert.  

• Lønnskostnadene inkluderer all lønn, enten det er fastlønn, åremål, rekrutteringsstillinger, 

eller variabel lønn. Lønnskostnader hittil i år er samlet sett omtrent som budsjett hittil, 

men der er noe avvik på midlertidig ansatte og på avsetningskostnad for ferie og fleksitid.  

• Andre driftskostnader viser et betydelig underforbruk ift. budsjett hittil i år, i all hovedsak 

som følge av lavere aktivitet grunnet koronapandemien.  
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• Interne kostnader for grunnbevilgningen viser et lite underforbruk pr desember. Dels fordi 

KMD fikk kompensert for husleie i Møllendalsbakken 11, og dels grunnet større frikjøp og 

kostnadsomveltning fra BOA-prosjekter enn budsjettert. 

 

2.2. Om overføringer fra 2021 til 2022 

På grunnbevilgning (GB) overførte KMD 18,27 mill. kroner fra 2020 til 2021, hvorav 14,26 

mill. kroner på grunnbevilgning annuum og 4,01 mill. kroner på øremerkede prosjekter.  

 

Ved inngangen til 2021 budsjetterte KMD med 10 mill. 

kroner i overføring til 2022 på GB, dvs. en reduksjon i 

på 8,3 mill. kroner. Det var imidlertid i forventning om et 

normalår, og ikke et helt år med pandemi (se figur til 

høyre - Årsbudsjett).  

 

Gjennom året er fakultetsstyret presentert for stadig 

økende prognoser for overføringer fra 2021 til 2022, 

grunnet lavere aktivitet og lavere kostnader som følge 

av koronaviruset. Fra 14 til 17 og til 18 mill. kroner i 

siste rapport (pr november). Samtidig rapporterte vi 

også at prognosen for desember var usikker.  

 

Pr 31.12.2021 endte KMD opp med 23,28 mill. kroner i ubrukt grunnbevilgning 2021, dvs. en 

økning i overføringer på 5,0 mill. kroner (også siden 01.01.21). Det er sammensatte årsaker 

til avviket mellom prognose og faktisk resultat, men dette er noen momenter; 

• Det var vanskelig å anslå prognoser basert på tidligere års regnskap i et år med pandemi  

• Kostnadene i desember ble jevnt over lavere enn forventet 

• Lavere investeringer enn antatt ved siste prognose (utstyrskjøp sent på året ikke levert 

ved årsslutt) 

• Kostnadsrefusjon knyttet til internhusleie ble avklart/ompostert helt på slutten av perioden 

• Refunderte omstillingsmidler var høyere enn forventet og ble først avklart/ompostert helt 

på slutten av perioden 

• Større effekter av BOA-prosjektenes påvirkning på GB-økonomien enn antatt 

Grafen og tabellen viser utvikling i overføringer på 

grunnbevilgning siden etableringen av KMD  

(tall i mill. kr): 

Grunn-

bevilgning 

2017 -> 

2018 

2018 -> 

2019 

2019 -> 

2020 

2020 -> 

2021* 

2021-> 

2022 

Annuum 21,9  16,4  4,1  6,54 

(14,26)  

13,45  

Øremerket 5,4  11,4  8,9  11,73 

(4,01)  

9,83  

Sum 27,3  27,8  13,0  18,27  23,28  

 

* Flere øremerkede prosjekter med rest pr 31.12.2020 ble 

reklassifisert til annuum, slik at endelig fordeling ble hhv. 14,26 mill. 

/ 4,01 på hhv. annuum/øremerket ved overføring pr 01.01.2021. 
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Overføringene tilbake til 2017 stammer opprinnelig fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen.  

 

KMD overfører 23,28 mill. kroner i ubrukt grunnbevilgning fra 2021 til 2022. Foreløpige tall 

fordeler seg med hhv. 13,54 mill. kroner i overføring GB annuum og 9,83 mill. kroner på GB 

prosjekt, men det kan bli justeringer fra GB prosjekt til GB annuum. 

 

Ved fakultetets budsjettfordeling for 2022 har KMD forutsatt å kunne disponere deler av 

overføringene for å oppnå budsjettbalanse. Samme forventning om å bruk av overføringer 

gjelder også mht. disponible budsjettrammer ved instituttene for 2022.  

UiB-styret har i møte 02.02.22 vedtatt at fakultetenes midler overføres uavkortet, og 

innebærer at KMD kan disponere hele overføringen på 23,3 mill. kroner.  

 

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. 

 

Budsjettmålet for BOA 2021 var på 7,0 mill. kroner. BOA aktiviteten gjennom året har vært 

under budsjettert aktivitet hittil i år ved hver månedlig rapportering. KMD har likevel beholdt 

innmeldte prognoser på samme nivå som budsjett og ikke redusert disse i løpet av 2021. 

Avviket har i løpet av året blitt mindre for hver måned og totalt for 2022 ender BOA 

aktiviteten over årsbudsjettet med 1,6 millioner kroner.  

 

3.2 Prognose for BOA  
 

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

Det positive avviket pr årsslutt fremkommer i hovedsak på finansieringskilden Andre, og 

skyldes ny-tildelinger og høyere aktivitet på eksisterende prosjekter. Grunnen til at det 

fremkommer først i regnskapet pr desember skyldes at kontraktsbeløp lå feil på noen 

prosjekter og dette ble korrigert i desember. I tillegg ble det ført noen større frikjøp på EU 

prosjekter som gjorde at aktiviteten der havnet over det budsjetterte. På NFR ble det 

tilsvarende underforbruk i forhold til budsjett. 
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4. Status ved instituttene og fakultetsnivået 

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

 

Figuren Kostnader pr institutt grunnbevilgningen viser kun kostnadssiden forhold til budsjett. 

Selv om inntektene er begrenset, så viser altså ikke figuren hele totaløkonomien på 

instituttene. Pr 31.12.2021 viser regnskapet et underforbruk i forhold til budsjett for alle 

instituttene og på fakultetsnivået. Dette er status pr desember måned:  

- 1800/1801 viser et negativt beløp fordi det her er budsjettert med bruk av overføringer.  

1801 Fakultetsadministrasjon viser samlet et underforbruk på hele 11,7 mill. kroner, men 

det er fordelt med hhv. 6,3 mill. kroner på GB annuum og 5, 4 mill. kroner på GB prosjekt. 

Det er stort sett knyttet til store budsjettavsetninger som er foretatt på fakultetsnivået. På 

GB annuum er underforbruket knyttet til tidligere øremerkede poster (3,0 mill. kr) og PKU-

stipendiatmidler (3,2 mill. kr). På GB prosjekt er det størst overføring av KMD 

fusjonsmidler (1,1 mill.kr), rekrutteringsstillinger (2,4 mill. kr), brukerutstyr 

Møllendalsveien (1,2 mill. kr) og andre prosjekter (0,6 mill.kr). 

- 1810 Kunstakademiet har underforbruk på 3,2 mill. kr, fordelt med 1,7 mill. kr på GB 

annuum og 1,5 mill. kr på GB prosjektmidler. Innen annuum er 0,6 mill. kr knyttet til 

interne forskningsmidler, 0,1 mill. kr til investeringer og ca. 1,0 mill. kr knyttet til lønns- og 

driftsmidler. På GB prosjekt er 0,9 mill. kr knyttet til prosjektet kunstnerisk utviklingsarbeid 

(1 mill. kr tildelt frå sentralt), 0,5 mill. kr til stipendiater, og 0,15 mill. kr til prosjekt 

Nordområdene... 

- 1820 Institutt for design har et underforbruk på 3,4 mill. kr, hvorav hele 2,7 mill. kr på GB 

annuum og 0,7 mill. kr på øremerkede prosjektmidler. Innen annuum er 0,3 mill. kr knytet 

til interne forskningsmidler og 0,7 mill. kr tilhørende prosjektet Design Thinking, mens det 

øvrige underforbruket er særlig knyttet til lønns- og driftsmidler. På øremerkede 

prosjekter er underforbruket knyttet til stipendiater.  

- 1830 Griegakademiet har et samlet underforbruk på 4,1 mill. kr, fordelt med 2,5 mill. kr på 

GB annuum og 1,6 mill. kr på GB prosjekt. Av underforbruket på annuum er 0,9 mill. kr 

tilhørende Senter for Griegforskning, 0,3 mill. kr knyttet til strategiske forskningsmidler, 

0,3 mill. kr til investeringer, mens ca. 1,0 mill. kr er annet underforbruk. På GB prosjekt er 

overføringer bl.a. knyttet BOA-prosjektet POLYFON (0,45 mill), stipendiater (0,3 mill. kr), 

prosjektet Social acoustics (0,6 mill. kr).  

 

TABELL 5 INNTEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 
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For 2021 var BOA budsjettmålet på 7,0 mill. kroner ikke fordelt ut pr institutt, men samlet 

regnskapsført aktivitet 2021 endte på 8,6 mill. kroner ved årsslutt.  

For 2021 er det særlig Griegakademiet og Kunstakademiet som har bidrags- og 

oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). På Griegakademiet er det særlig prosjektene Polyfon, 

LongStep og Talentutviklingsprogrammet for unge musikere som har aktivitet i 2021. På 

Kunstakademiet er det særlig prosjektene Matter Gesture and Soul, Social Acoustics og 

PKU-stipendiater som har aktivitet.  

 

5. Fakultetsdirektørs merknader 

Regnskapet 2021 viser et betydelig underforbruk i forhold til årets budsjett. Dette er som 
forventet og skyldes først og fremst at koronautbruddet har medført lavere kostnader som 
følge av redusert eller utsatt aktivitet. 
 
Koronasituasjonen har medført at fakultetets overføringer på grunnbevilgning øker, i 
motsetning til å bygges ned slik fakultetet opprinnelig ventet ved inngangen til 2021.  
Samtidig er det betydelige forpliktelser knyttet til overføringene, bl.a. til rekrutteringsstillinger 
(stipendiater), øremerkede prosjekter, utsatte forskningsmidler, investeringer, og ikke minst 
overføringer av ubrukte midler på instituttenes rammer, som vil bidra til instituttenes 
budsjettbalanse for 2022. 
 
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) viser et bra resultat for 2021. I forhold til 
budsjettmålet på 7,0 mill. kroner endte resultatet på 8,6 mill. kroner. Det vil bli nødvendig 
med økte eksterne inntekter i årene fremover, noe KMDs handlingsplan for BOA skal 
medvirke til.  
 
Årsprognosen for overføringer har siden april måned gradvis økt som følge av 
koronasituasjonen. Fakultetets grunnbevilgning viser ved årets slutt et underforbruk på 23,3 
mill. kroner i forhold til disponible budsjettmidler for 2021. KMDs disponible midler på 
grunnbevilgning inkluderte imidlertid 18,3 mill. kroner i overføringer fra 2020.  
Dvs. at KMD i 2020 har kostnadsført ca. 5,0 mill. kroner mindre enn inntektene, og 
overføringene øker dermed tilsvarende. Gitt reduksjonene i tildelt bevilgningsramme 2022, vil 
overføringer fra 2021 komme svært godt med som disponible midler for 2022. 
 
 
KMD tok i 2020 opp fakultetets økonomiske utfordringer med UiB-ledelsen. Selv om det 

påhviler KMD et ansvar å sikre fortsatt effektivisering og økte eksterne inntekter, førte denne 

prosessen til en erkjennelse fra UiB-ledelsen om at det ikke var ønske om å redusere den 

vitenskapelige kapasiteten ift. nivået ved etableringen av fakultetet i 2017. Det vil innebære 

at KMD får justeringer i budsjettrammen i årene som kommer.  

For 2022 er bevilgningsrammene betydelig redusert. Det er derfor kun disponible 

overføringer, og ikke økte rammer, som sikrer KMDs mulighet for budsjettbalanse i 2022.  

 
 
 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr desember 2021 til orientering 

 
 

Frode Thorsen 
dekan Synnøve Myhre 
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Revisjon av handlingsplan for forskerutdanningen 

 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret har vedtatt Handlingsplan for forskerutdanning 2018 - 2022 (sak 86/18), med 

krav om årlig gjennomgang og revisjon. Visedekan for forskning og forskerutdanning har 

ansvar for handlingsplanen, sammen med Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) ved 

KMD. Saken ble behandlet saken i møte 24. januar, med forslag til innspill og prioriteringer i 

handlingsplanen for kommende periode. 

 

Til saken 

Det er kun gjort mindre korrigeringer av handlingsplanen for denne siste perioden. 

UFF foreslår særlig å prioritere innsatsområdene veilederkompetanse (B) og dokumentasjon 

(E). Herunder vektlegges opplæring av veiledere i rutiner og oppgaver som må ivaretas i 

veilederrollen, og bruk av Research Catalogue.  

 

Research Catalogue er pr i dag den viktigste kanalen for arkivering og publisering av 

stipendiatenes kunstneriske forskningsresultater. Forskninsinformasjonssystemet CRIStin er 

tilpasset vitenskaplige arbeider, og egner seg ikke tilsvarende for kunstnerisk utviklingsarbeid.  

UFF fremhever betydningen av at stipendiater og veiledere får nødvendig opplæring i bruk av 

systemene som skal anvendes for dokumentasjon og publisering.  

 

Det anbefales også at KMDs nettsider om ph.d-utdanningen oppgraderes. Det bør skilles 

mellom det som er intern informasjon ment for våre stipendiater og veiledere, og det som 

presenteres eksternt for søkere og andre. Sidene må vedlikeholdes og være oppdaterte. 

 

Forslag til revidert handlingsplan har ikke spesifisert tidsangivelser nærmere enn at 

aktivitetene prioriteres i denne siste perioden i 2022. Det vises ellers til vedlagt forslag til 

revidert Handlingsplan for forskerutdanningen 2018-2022. 

 
 
Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret vedtar revidert forslag til Handlingsplan for forskerutdanningen 2018-2022 
med de kommentarane som kom frem i møtet 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan                            Synnøve Myhre 
                             fakultetsdirektør
  
 
Vedlegg: 
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HANDLINGSPLAN 2018 – 2022 //Fakultet for kunst, musikk og design 

Sist revidert : januar 2022 (UFF) 
 



 

 

Revidert handlingsplan for forskerutdanning KMD 2018-2022 
 

INNLEDNING 

KMDs handlingsplan for forskerutdanning bygger på KMDs strategi 2018–2022 vedtatt i  

fakultetsstyret 12.04.2018 og UiBs sentrale handlingsplan for forskerutdanning 2020–2024. 
 

Disse formuleringene i KMDs strategi angår særlig forskerutdanningen: 

 
KMD skal: 
• bygge et sterkt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning hvor ulike  

• tilnærminger møtes og utvikles 

• ha ph.d.-utdanning med god nasjonal og internasjonal rekruttering til alle KMDs fagfelt 

• styrke forskeropplæring og veilederkompetanse i fagmiljøene 

• styrke varig dokumentasjon av fagfellevurdert kunstnerisk utviklingsarbeid 

• stimulere til økt publisering av vitenskapelig forskning 

• utvikle prioriterte satsingsområder gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger 

• ta ansvar for og bidra aktivt i det nasjonale miljøet for kunstnerisk utviklingsarbeid 

 
Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid forvaltes av KMD. Forskrift og programbeskrivelse  

ble vedtatt i universitetsstyret 27.10.2018. Innhold og drift av programmet må konsolideres i  

perioden fram til 2022. Vitenskapelige stipendiater ved KMD (musikkvitenskap, musikkterapi  

og musikkpedagogikk) er i dag tilknyttet ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet.  

Denne situasjonen er i dag ikke tilstrekkelig avklart og funksjonell når det gjelder faglig  

og administrativ ansvarsfordeling. Forankring på eget fakultet er en langsiktig målsetting som  

må utredes nærmere. 

 
Den nasjonale forskerskolen for kunstnerisk utviklingsarbeid, som er en videreføring av  

forskerskolen i Stipendiatprogrammet, er obligatorisk for alle kunststipendiater. De  

vitenskapelige stipendiatene er innmeldt i Grieg Research School of Interdisciplinary Music  

Studies (GRS), som er felles forskerskole for flere institusjoner i Agder og Vestland.  

GRS tilbyr kurs som godkjennes i opplæringsdelen for de vitenskapelige stipendiatene,  

og kan også dekke fagspesifikke behov for kunstneriske stipendiater. 

 
En strategisk målsetting for fakultetet er å styrke bredde og samarbeid i fagmiljøet på tvers av 

forskningstradisjoner. Forskerutdanningen er svært viktig i denne sammenheng, og det er en  

ambisjon for KMD å ha stipendiater innen alle fakultetets fagfelt. 

 
KMD prioriterer følgende innsatsområder: 

A Forskningsmiljø  

B Veilederkompetanse  

C Rekruttering  

D Nasjonale og internasjonale nettverk  

E Dokumentasjon 

 

I denne perioden vektlegges særlig punkt B Veilederkompetanse, 

og punkt E Dokumentasjon



 

 

A. FORSKNINGSMILJØ 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1:Forskerutdanning 
ved KMD skal følge opp 

strategiplanens mål om 

forskningsmiljø hvor ulike 
tilnærminger møtes og 
utvikles. 

Forskerutdanningen skal ha 
tydelig faglig forankring i 

forskningsmiljøene, og det skal 

legges til rette for tverrfaglige 
aktiviteter ved fakultetet. 

 

Instituttledere,  

UFF 

 

D.d- 

 På lengre sikt utrede muligheter 

for et eget vitenskapelig ph.d.- 

program ved KMD for 
musikkterapi, musikkvitenskap 

og musikkpedagogikk, eller 

fellesgrad med andre 
institusjoner. 

 

Dekan/fakultetsdirektør 

 

D.d – 

 
Utvikle kurs for stipendiater i 

bruk av Research Catalogue  

UFF,  

 

 
D.d.- Vår 22 

  

Sikre administrative funksjoner 

og rutiner for støtten til forsker- 
utdanningen, og tilpasse disse til 

den økende 

forskerutdanningsaktiviteten. 
 

Oppgradere KMD-nettsidene 

med informasjon til ph.d.-
kandidater og vitenskaplig 

ansatte, og etablere rutiner for 

jevnlig oppdatering av sidene.. 

 

Fakultetsdirektør 

 
 

 

 
 

 

Fakultetsdirektør/ 
studieadministrasjon 

 

 

 

 

 

 

D.d.- vår 22 

Delmål 2: 

Forskerutdanningen skal 

knyttes til aktive fagmiljø ved 
KMD. 

Ved rekruttering og av 

stipendiater skal prosjektet 

forankres i fagmiljøet. 
 

Instituttledere D.d.– 

 Stipendiater skal inkluderes i 

forskergrupper/fagmiljø eller 
større forskningsprosjekt. Ph.d.- 

prosjekter skal ha tilhørighet i 

hele stipendiatforløpet. 

Instituttledere/ delegering  

D.d.– 

 
Instituttene tar et tydelig faglig 
koordineringsansvar for ph.d. 

kandidatene. 

Instituttledere 
 

 
Gjøre forskerskolenes 

virksomhet synlig i fagmiljøene. 

 

 

UFF, Instituttledere 

 

 

D.d– 

 
Felles møtepunkter for 

stipendiater og øvrig fagmiljø 

organiseres planmessig. 

UFF, Instituttledere  
D.d.– 

Delmål 3: 

Kunstnerisk og vitenskapelig 

forskerutdanning ved KMD 

utvikles på tvers av fagfelt og 

metoder. 

Tverrfaglige møtepunkter 

for stipendiatmiljøet 
organiseres på institutt og 

fakultetsnivå 

 

Fakultetet legger til rette 

for at stipendiater kan ta 
kurs frå VIS og FIA og 

UiB Karrieresenteret 

 
 

UFF, Instituttledere 
 

 
 
 

UFF, studieadministrasjon 

D.d– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

B. VEILEDERKOMPETANSE 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1 

KMD skal ha et stabilt antall 

kompetente ph.d.-veiledere 

som er informert om 
programmenes rammer og 

betingelser og deler erfaring 

på tvers av institutt og fagfelt 

Planmessig rekruttering av 

faglig ansatte med relevant 

kompetanse. 
 

 

Veileder og kandidat kalles 

inn til obligatorisk 
oppstartssamtale. 

 

Fakultetet organiserer 

obligatorisk, årlig 
veilederopplæring. 

 
 

Felles stipendiatpresentasjoner 

med veiledere på tvers av 

fakultetet organiseres 

planmessig. 

 
Veiledere må 

inkludere 

stipendiatene i deres 
nettverk 

 

Veiledere tilbys 
opplæring i bruk av 

Research Catalogue. 

 
Informasjon for 

veiledere på KMDs 

nettsider oppdateres. 

Instituttledere 

 
 

 

Instituttledere, UFF, 
 Seksjon for 

forskningsstøtte 

 

UFF 

 
 
 

 
UFF, Instituttledere 

 
 

 
 

Instituttledere( / delegert) 

 
 

 

UFF 
 

 

 

D.d.– 

 
 

 
Fra januar 22 

 
 
 

 
Fra vår 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fra vår 22 

 

Delmål 2: KMD skal bidra i 
relevante fora nasjonalt og 

internasjonalt hvor 

veilederkompetanse utvikles 

KMD skal støtte opp om og 
delta i nasjonale veiledertiltak. 

 

Øke KMDs internasjonale 

deltakelse i faste nettverk eller 

ad hoc. 

Dekan  
UFF 

 

Dekan 

Instituttledere 

UFF 

D.d.– 

 
 

D.d– 

Delmål 3: Veiledere skal 

utvikle bevissthet og 

kompetanse når det gjelder 
etiske utfordringer i KMDs 

forskningsfelt 

KMD skal tematisere 

kunstnerisk utviklingsarbeid og 

etiske utfordringer, i nær kontakt 
med utviklingen av KMDs 

bidrag til ADSA. 
 

Tema etikk skal inngå i KMDs 
veiledersamlinger. 

 

Klare retningslinjer og 
tilrettelegging for datalagring og 

datasikkerhet for stipendiatenes 

arbeid utvikles. 
 

KMD skal arbeide for å 

utvikle infrastruktur for 

lagring, bruk og deling av 
forsningsdata i KU, samt 

bidra til å tematisere spørsmål 
knyttet til immaterielle 

rettigheter og copyright ved 

lagring av forskningsresultater 
fra KU. 

 

Dekan  

UFF 

 
 

 
UFF 

 Fakultetsdirektør 

 

Dekan/fakultetsdirektør 

D.d- 

 
 
 

 
Fra vår 22 

 

D.d- 

 
 

 
2019–2020 

Delmål 4: UiBs kurstilbud for 

ph.d.-veiledere skal være 

relevant for alle ph.d.- 
veiledere ved UiB 

Kontakt med FA og 

Institutt for pedagogikk om 

oppdatering som inkluderer 
kunstnerisk ph.d. ved KMD 

Seksjon for 

forskningsstøtte  

UFF 

D.d - 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

C. REKRUTTERING 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: 

Stipendiater rekrutteres 

strategisk til prioriterte felt 
hvor fakultetet har aktive 

fagmiljø. 

Utarbeide strategiske 

prioriteringer både på 
institutt- og fakultetsnivå. 

 

Skape god kontakt mellom 

forskerutdanningen og 

studieprogram på lavere nivå 
for å styrke intern 

rekruttering. 

Instituttledere 

Dekan 
 

Instituttledere 

D.d.– 

 
 

D.d.– 

 
Stipendiatene inkluderes i 

forskergrupper og 
forskningsmiljøer ved 

instituttene 

Instituttledere D.d- 

Delmål 2: 

Rekruttering av stipendiater 

skal på lengre sikt bidra til å 
utvikle relevant 

førstekompetanse for lokale 

og nasjonale fagmiljø. 

Balansert rekruttering av 
stipendiater nasjonalt og 

internasjonalt. 
 

Tydeliggjøre og diskutere 

karrieremuligheter med 
masterstudenter og 

stipendiater. 

Instituttledere 

 
 

Instituttledere 

D.d.– 

 
 

D.d.– 

 
Utfordringer i mangfold og 

kjønnsbalanse innen KMDs 

ulike fagfelt vurderes med 

tanke på spesifikke 
rekrutteringsstrategier. 

Instituttledere  

UFF 

D.d– 

Delmål 3: 

Øke antall eksternfinansierte 
ph.d.-kandidater 

Søknader om eksterne midler 
til forskningsprosjekt skal om 

mulig inkludere 

stipendiatstillinger. 
 

Være orientert om og delta i 

konkurranse om ph.d.- 
stillinger som utlyses f.eks. 

innen UiBs strategiske 

satsningsområder. 
 

Sikre at det ligger 

organisatorisk til rette for 
eksternfinansierte ph.d.- 

kandidater, både kandidater 

ansatt ved UiB og ved andre 
institusjoner. 

Instituttledere 
Seksjon for forskningsstøtte 

 
 

Seksjon for forskningsstøtte 

Instituttledere 

 
 

 
Seksjon for forskningsstøtte 

D.d.– 

 
 

 
D.d– 

 
 
 

 
D.d– 

 

 
D. NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK  

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: KMD skal være 

aktiv i utvikling av den 
nasjonale forskerskolen i 

kunstnerisk utviklingsarbeid 

og andre nasjonale arenaer for 
kunstnerisk utviklingsarbeid 

Planmessig medvirkning fra 

KMD på relevante nasjonale 
arenaer, både fra institutt- og 

fakultetsnivå. 

 

 

Øke deltagelsen av faglig 

ansatte i Artistic Research 

Spring Forum. 

Dekan 

Instituttledere 
Forskerutdanningsutvalg 
 
 
 

UFF, Instituttledere 

D.d– 



 

 

Delmål 2: KMDs 

forskerutdanning skal være 
synlig på internasjonalt 

relevante arenaer innen sine 

fagfelt 

Relevante internasjonale 

nettverk kartlegges og 
prioriteres, både på institutt- 

og fakultetsnivå. 
 

Vurdere incentivordninger for 
internasjonal presentasjon og 

publisering. 
 

Sikre at det legges til rette for 
gjensidig internasjonal 

utveksling av stipendiater, 

særlig gjennom etablerte 
nettverk og 

samarbeidsprosjekt. 

Dekan 

Instituttledere 

UFF 

 

Dekan 

UFF 

 Instituttledere 
 

Seksjon for forskningsstøtte 

2019– 

 
 

 
2019- 

 
 

2019– 

 
 

E. DOKUMENTASJON 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: 

Full dokumentasjon (endelig 

resultat, prosjekt- og 
forskningsmateriale) av høy 

kvalitet av alle ph.d.-prosjekt 

ved KMD skal være 
tilgjengelig og kunne søkes 

opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMD skal anvende ARIIS-

tildeling fra UiB til å starte 

arbeid med å forbedre digital 
infrastruktur, samt styrke 

styrke prosjektet med tanke 

på ny og bedre søknad i 
2023. 

 

Sikre tydelig informasjon til 
stipendiatene om deres 

forpliktelser og tidsfrister for 

dokumentasjon av ph.d.-
resultatene. 

 

Dokumentasjon av 
stipendiatenes resultater skal 

arkiveres og publiseres i RC  
 

 

Dokumentasjon av KU i 

RC-portalen 

 

 

Dekan/fakultetsdirektør 

Universitetsbiblioteket 

 
 
 

 
 

UFF 
 Instituttledere 

 

 

 

Dekan/fakultetsdirektør 

2019–2020 

 
 
 
 

 
Første semester 2019– 

 
 

2019 - 

Delmål 2: 

Sammenheng mellom innhold 

og dokumentasjonsformat 
skal adresseres i faglig 

diskusjon, både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. 

KMD skal bidra i nasjonale 

og internasjonale fora der 
dokumentasjon innen våre 

typer forskning tematiseres og 

drøftes. 

Dekan 

Instituttledere 
Forskerutdanningsutvalg 

D.d.– 
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HMS-handlingsplan for KMD 2022 

 
 
Bakgrunn: 
 
KMD har utarbeidet en lokal handlingsplan for å ivareta et systematisk HMS-arbeid. 
Handlingsplanen bygger på krav i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven), forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) og fakultetets og universitetets målsetninger og strategiplaner. 
 
Handlingsplanen beskriver hva som skal gjøres, når tiltakene skal være gjennomført og hvem 
som har ansvaret for at tiltaket blir iverksatt. Planen gjelder for fakultetsnivået og de tre 
instituttene. 
 
Handlingsplanen skal bidra til å sikre og trygge arbeidsplasser, og at alle ansatte blir ivaretatt 
og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger. 
 
I likhet med handlingsplanen for 2021, er likestilling, mangfold og inkludering et av de viktigste 
fokusområdene i handlingsplanen for 2022. I 2022 vil vi styrke ledernes kompetanse i å lede 
mangfoldige og multikulturelle arbeidsmiljøer, og oppfordre fagmiljøene til å se på 
emneporteføljen med tanke på å gjøre mangfold, inkludering og likestilling til en del av pensum 
i våre disipliner. Vi vil også bruke fakultetets strategiske midler til å stimulere til initiering av 
prosjekter om mangfold i undervisning og forskning. Hovedverneombud vil også i 2022 være 
frikjøpt 30% for å kunne arbeide med dette. 
 
Både UiB og KMD merker fremdeles påvirkningen av koronapandemien. Av smittevernhensyn 
klarte vi ikke å gjennomføre HMS-dag i løpet av 2021. Men vi vil i løpet av februar gjennomføre 
et totimers HMS-seminar for alle ansatte med temaene mangfold og ruspolicy. 
 
Fakultetet har på oppdrag fra UiB gjennomført Helhetlig internkontroll og laget forslag til tiltak 
på følgende områder: Rekruttering – studenter, tilsetting i åremålsstillinger, mangfold og 
inkludering, drift av ph.d-programmet, manglende økonomisk handlingsrom, gode rammer for 
forskningsaktivitet, areal og infrastruktur – nytt bygg Griegakademiet.  
 
Medarbeidersamtaler er obligatorisk for alle ansatte. 
 
Informasjon, opplæring og motivering er en forutsetning for å lykkes med en kontinuerlig 
forbedring av vårt HMS-arbeid. 
 
HMS-utvalget ved KMD har utarbeidet forslag til handlingsplan HMS for 2022 på bakgrunn av 
utfordringer med koronapandemien, virksomhetskritiske hendelser, samt spesielt søkelys på 
likestilling, mangfold og inkludering, men også på bakgrunn av de føringene som kommer fra 
Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen gjennom handlingsplaner. Handlingsplanen er 
oppdatert med egen kolonne for status. Hensikten er at HMS-utvalget går igjennom status for 
handlingsplanen vår og høst. Hensikten er å sikre tettere oppfølging av gjennomføring av 
handlingsplanen. 
 

Dato: 28.01.2022  

Arkivsaksnr: 2022/1858-6   

Fakultet for kunst, musikk og design 
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Styre:  
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I fakultetets HMS-plan tar vi for oss alle sidene av vår virksomhet som handler om HMS og 
ansvar for det ytre miljø. Handlingsplanen skal støtte opp under de overordnede målene i UiBs 
HMS-plan og fire innsatsområder for HMS: 
 
1: Trygge og gode arbeidsplasser 
2: God sikkerhetskultur og beredskap 
3. Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
4: Ansvar for det ytre miljø.  
 
 
Fakultetsledelsens merknader 
Helse, miljø og sikkerhet er viktig for å sikre at ansatte og studenter trives ved vårt fakultet, og 
at de kan føle seg sikre i våre lokaler, men også på reiser i fakultetet sin regi. Universitetet og 
fakultets mål er at alle skal bli behandlet med respekt, vises omsorg og gis ansvar. Alle 
medarbeidere skal føle ansvar for fellesskap og bidra til at arbeidsmiljø for ansatte og 
læringsmiljøet for studentene er til beste for alle, og innenfor gjeldende regelverk.  
 
Det er et stort engasjement for bærekraft ved KMD, og arbeidet vektlegges også i 
handlingsplanen for 2022. KMD skal resertifiseres som Miljøfyrtårn i 2022, og vi regner med 
at innsatsen vi har lagt ned i undervisning, HMS-opplæring og miljøbevissthet vil gjøre oss 
kvalifiserte. 
 
Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret vedtar fakultetets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden 2022.  
 
 

 
 
 

Frode Thorsen 
dekan   
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HANDLINGSPLAN 2022 
Helse, miljø og sikkerhet  
Fakultet for kunst, musikk og design  
 
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) skal være en attraktiv, stimulerende og trygg 
arbeidsplass for alle ansatte og studenter. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal 
være integrert i alt arbeid ved fakultetet. 
 
Vårt mål er at alle skal bli behandlet med gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar. Alle 
medarbeidere skal føle tilhørighet til sin arbeidsplass, og være inkludert. Vi arbeider for en 
kultur som ivaretar mangfold, likestilling og miljø. 
 
Vi skal alle bidra til tverrfaglig samarbeid mellom instituttene, og de to nivåene ved vårt 
fakultet, som er institutt- og fakultetsnivå. 
 
Fakultetets lokale handlingsplan for HMS støtter opp under de overordnede målene i 
universitetets (UiB) HMS-plan: Handlingsplan for HMS 2019-2021 (prolongert til 31.12.22) | 
HMS-portalen | UiB 
 
handlingsplan_ytre_miljo_2018-2022.pdf (uib.no) 
 
Arbeidsmiljøet ved UiB og KMD skal kjennetegnes ved: 

 forsvarlig arbeids- og læringsmiljø på campus og på reise 

 mangfold, åpenhet og inkludering 

 kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid gjennom aktiv medvirkning fra 
ansatte, verneombud og ledere 

 funksjonelle og sikre bygninger og uteområder 

 ansvar for det ytre miljø 
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Mål/ delmål Viktige tiltak Ansvarlig Frist Status 
KMD skal ha et 
forsvarlig 
arbeids- og 
læringsmiljø på 
campus og på 
reise 

    

Kartlegging og 
oppfølging av det 
psykososiale 
arbeidsmiljøet 

Følge opp ARK- undersøkelsen Fakultetsdirektør 
Alle ledere ved KMD 
(Instituttledere, 
seksjonsledere, 
fakultetsdirektør og 
dekan) 

Mai 2022  

Arbeidsoppgavene 
skal være tydelig 
definert 

Framgår av utlysningstekst for stillingen en 
er tilsatt i, og dialog med nærmeste leder 

Ledere ved KMD  Kontinuerlig  

Ivareta et lavt 
sykefravær med 
mål om < 4% 
sykefravær 

Tett dialog og oppfølging og se på mulighet 
for alternative arbeidsoppgaver og 
tilrettelegging i arbeidshverdagen 

Ledere ved KMD Kontinuerlig  

Forsvarlig 
faglig 
virksomhet 

    

HMS-pris Tildele HMS-pris til et fagmiljø som særlig 
har utmerket seg innen HMS 

HMS- utvalget Høst 2022  

Lederopplæring i 
HMS og 
arbeidsmiljølov 

Ledere ved KMD har nødvendig opplæring 
i arbeidsmiljøloven og hva det vil si å ha 
HMS-ansvar 

Fakultetsdirektør Kontinuerlig  

Sikre informasjon 
ut til alle 
studenter. 

Ansatte må få opplæring i Canvas/mittuib Fakultetsdirektør Kontinuerlig  

Tydeliggjøre 
ansattes 
kompetanse og 
stilling 

Det må framgå tydelig av nettsidene til 
KMD hvilken stilling og kompetanse de 
ansatte har. Alle må ha ansvar for å 
oppdatere profilene sine på UiB-sidene. 

Alle ledere ved KMD 
(Instituttledere, 
seksjonsledere, 
fakultetsdirektør og 
dekan) 

Kontinuerlig  

Likestilling og 
toleranse 

    

Nulltoleranse for 
trakassering 

Alle ansatte og studenter har rett til å bli 
behandlet med respekt og verdighet i et 
arbeidsmiljø fritt for mobbing og 
trakassering. 
 
Informere studenter om bruk av «si fra-
systemet». 
UiB har retningslinjer for hvordan 
trakassering skal meldes og følges opp 
https://www.sikresiden.no/sifra 
 

Alle ledere ved KMD Kontinuerlig  
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Sikre mangfold og 
inkludering 

Styrke ledernes kompetanse i å lede 
mangfoldige og multikulturelle 
arbeidsmiljøer.  
Sikre mangfold i rekruttering av studenter 
og ansatte med forankring i likestillings- og 
diskrimineringsloven 

HR- avdelingen og 
fakultetsdirektør 

Ved tilsetting og 
opptak 

 

 Legge til rette for mangfold og et 
multikulturelt arbeidsmiljø ved alle 
arrangement. 
Handlingsplan for mangfold og inkludering 
2017-2022 | Strategi | UiB 
 

 Ledere ved KMD HMS-dag, HMS-
konferanse, 
sosiale 
arrangement og 
forskningsgrupper 

 

 Revidere emneporteføljen vår med tanke 
på å gjøre mangfold, inkludering og 
likestilling som en del av pensum. 
 

Undervisningsledere/ 
programsyreledere 
ved KMD 

Høst 2022  

 Bruke fakultetets strategiske midler til å 
stimulere til egne prosjekter om mangfold i 
undervisning og forskning.  

Fakultetsledelse  Vår 2022  

Ivareta det 
fysisk 
arbeidsmiljø 

    

Ansatte og 
studenter må 
gjennomføre 
HMS-opplæring 

Sørge for at alle ansatte og studenter har 
gjennomført e-læringskurs i HMS som er 
tilpasset KMD sin aktivitet 
 

Fakultetsdirektør Vår 2022  

God 
risikostyring 
og beredskap 
ved KMD 

    

Kontinuerlig og 
systematisk HMS-
arbeid gjennom 
aktiv medvirkning 
fra ansatte, 
verneombud og 
leder 

 

Bruke etablerte rutiner for enkel 
risikovurdering, SJA (sikker jobb-analyse) 
av arbeidsoppgaver og forskning/KU-
prosjekter for å sikre at ansatte og 
studenter har forståelse for hvordan 
risikovurderinger kan gjøres på en enkel 
måte. 
 
Alle avvik skal meldes i det elektroniske 
avvikssystemet, følges opp av linjeledelsen 
og meldes videre til de rette instanser. 

Alle ledere ved KMD 
 
 
 

Kontinuerlig 
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Gjennomføre 
helhetlig 
internkontroll 

Oppfølging av styresak 75/21 
T:\Fakultetsstyret\2021\161221\ferdige pdf-
filer\SAK 7521 Risikovurdering ved 
KMD.pdf 
 

Fakultetstyret Vår og høst 2022  

Trygge og 
funksjonelle 
arbeidsplasser 
og 
studieplasser 

    

Arbeidsplasser Fysisk og psykisk tilrettelegging av 
arbeidsmiljø på arbeidsplass og 
hjemmekontor for ansatte. 
 
Fysisk og psykisk tilrettelegging av 
studentarbeidsplasser. 

Ledere ved KMD Kontinuerlig  

Ansvar for det 
ytre miljø 

    

Redusere 
reisevirksomhet 

Vurdere om møter lar seg gjennomføre 
digitalt. 

Hver enkelt ansatt Kontinuerlig  

Sikre bærekraft 
gjennom gjenbruk 
av materialer / 
redusere 
engangsbruk 

Sørge for at materialer som bli kjøpt inn 
kan gjenbrukes. 
 
Gå til innkjøp av utstyr som kan gjenbrukes 
både i hverdagen og på arrangement i regi 
av KMD. 
 

Alle Kontinuerlig  

Være et 
miljøfyrtårn 

Være miljøtårnsertifisert og arbeide for at 
vår virksomhet ikke virker negativt på det 
ytre miljøet.  
https://www.uib.no/hms-
portalen/30765/milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn 

 Alle ansatte. Kontinuerlig  
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Årsrapport HMS 2021 - KMD 

 

Bakgrunn: 
Alle enheter ved Universitetet i Bergen skal ha et systematisk HMS-arbeid og 
årlig rapportere om resultatene av arbeidet. Rapporteringen er basert på en standardisert 
elektronisk spørreundersøkelse for alle enheter ved UiB. På bakgrunn av rapportene skal 
dekan og fakultetsdirektør: 
- følge opp status i HMS-arbeidet i samarbeid med grunnenhetene 
- utarbeide en samlet rapport som legges fram for fakultetsstyret 
- avgi en styrebehandlet HMS-rapport til Universitetsdirektøren 
Alle enhetenes rapporter blir behandlet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og universitetsstyret 
som del av UiBs HMS-årsrapport. 
 
I den vedlagte samlerapporten belyser vi hva som er gjennomført av HMS oppfølging ved de 
fire enhetene ved fakultetet for perioden 2021. Rapporteringen er gjort i samarbeid med 
vernelinjen ved de fire enhetene, og samlerapporten er utarbeidet i samarbeid med 
hovedverneombudet ved fakultetet. Det er en enhet som avviker i rapporten, og som vil 
kreve tettere oppfølging av det systematiske HMS- arbeidet 
 
Fakultetsdirektøren sine merknader. 

Det gjøres et godt HMS arbeid ved enhetene ved fakultetet. Vil benytte anledningen til å gi 
lederne ved enhetene skryt for å håndtere HMS- oppfølging under en langvarig pandemi, der 
HMS kravene har vært høyere enn ved vanlig drift av institutt og fakultet. Det har vært raske 
endringer der en har fulgt opp ansatte og studenter tett for å sikre et godt lærings- og 
arbeidsmiljø med digitale løsninger på tross av redusert kapasitet på øvingsrom og 
verksteder. 
 
Fakultetet må sikre at alle ledere og vernelinjen gjennomfører det obligatoriske 40 timers 
HMS-kurset. Det gir et godt grunnlag for å følge opp det systematiske HMS- arbeidet. Det er 
avvik på gjennomføring av medarbeidersamtaler ved flere enheter og på informasjon om 
håndtering av vold og trusler. 
Det psykososiale arbeidsmiljøet er ikke kartlagt ved to av enhetene i 2021, men de tre 
enhetene som gjennomførte ARK undersøkelsen fra 2020 arbeider med å følge den opp 
også i 2021. 
 
Forslag til vedtak: 

 

Fakultetstyret tar HMS- rapporten til etterretning, og ber dekan følge opp avvikene i 

rapporten sammen med enhetsledere. 

 

Frode Thorsen 
dekan 
 
Vedlegg. 

Dato: 03.02.2022  

Arkivsaksnr: 2022/1858-5 
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Samlet rapport for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Status ved fakultetet 
 
Fakultetet utvidet fra fire til fem verneområder i 2021. Seksjon for verksteder og tekniske 
tjenester ble skilt ut som eget verneområde fra administrasjonen. Alle enheter har levert 
HMS-rapport for 2021.  
 
 
SYSTEMATISK HMS-ARBEID 
HMS-organisering 
 
KMD har en felles handlingsplan for HMS. Dette fordi vi har en fellesadministrasjon som skal 
bistå instituttlederne med å følge opp HMS-arbeidet, og vi er ikke et større enn at det kan 
håndteres selv om vi er fordelt på to campuser.   
 
Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst, melder at de ikke har en skriftlig oversikt over 
delegerte HMS-oppgaver. Dette er feilmeldt i rapporten. Det er fakultetet som har utarbeidet 
den skriftlige oversikten over hvem som er medlemmer av vernetjenesten, hvem som er 
HMS-koordinator, medlem i HMS-utvalget, oversikt over plassansvarlige for brann og 
brannvernleder. KMD har også oppnevnt en egen gruppe som arbeider med risikoanalyser i 
verkstedene. 
 
Alle verneområdene melder om tilfredsstillende samarbeid mellom ledelse og verneombud, 
og legger opp til at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet på forskjellige måter: 
 

• KMD har etablert et eget HMS-utvalg for fakultetet, hvor instituttene, verneombud og 
studenter er representert. HMS-utvalget har eget mandat.  
 

• Det er egne brukerutvalg for Møllendalsveien 61 (Kunstakademiet og Institutt for 
design) og Lars Hillesgate (Griegakademiet), og verneombud er representert i begge 
utvalgene.  

• Institutt for design har eget årlig HMS-seminar og månedlige instituttmøter. 
 

• Verksteder og tekniske tjenester har jevnlige møter og tar opp HMS saker med en 
gang når de oppstår. 
 

• Generelt er det slik at fellesadministrasjonen hjelper instituttene ved å tilrettelegge 
felles HMS-aktiviteter på vegne av fellesskapet, slik som arbeidsmiljøundersøkelser 
og vernerunder og sosiale tiltak og markeringer. 

 
 
Alle enhetene melder at de følger UiBs retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom 
linjeleder og verneombud. De har jevnlige møter mellom verneombud og linjeleder. 
 
Ved Kunstakademiet har vi en situasjon der verneombudet nå er nestleder ved instituttet. Det 
er derfor ved HMS rapportering 2021 instituttleder, og nestleder som har signert rapporten 
for Kunstakademiet. De to rollene lar seg ikke kombinere ifølge Arbeidstilsynets regelverk om 
valg av verneombud § 3-2 
Arbeidstakerne kan likevel ikke velge arbeidsgiveren eller den som i arbeidsgiverens sted leder 

virksomheten. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre, er 
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disse valgbare, men normalt bør arbeidsledere ikke velges, fordi det lett kan bli konflikt mellom rollene 

som verneombud og arbeidsleder.  

 

For 2022 må varaverneombud ta over rollen som verneombud og det må velges et nytt 
varaverneombud med det første. 
 
Administrasjonen har månedlige møter med verneombud på alle enheter og med ledelsen. 
Hovedverneombud og fakultetsdirektør har under pandemien hatt ukentlige statusmøter. 
HMS-koordinator har også ukentlige statusmøter med fakultetsdirektør. 
 
 
HMS-KOMPETANSE 
 
To av enhetene (Kunstakademiet og Institutt for design) melder at leder ikke har gjennomført 
40-timers grunnopplæring i HMS. Dette er samme status som i fjor. Fakultetet ser på dette 
som kritisk for utøving og oppfølging av HMS-arbeidet. HMS- koordinator følger opp dette 
med instituttledere. Det har vært skifte av instituttleder ved Institutt for design. 
 
To av den nyvalgte verneombudene har ennå ikke fått 40-timers grunnopplæring i HMS. De 
må delta når nye kurs settes opp av HMS-seksjonen ved UiB. 
 
Alle enheter melder at de ansatte har fått nødvendig informasjon og opplæring i HMS for å 
utføre sine oppgaver. Gjestelærere følges også opp med nødvendig HMS- opplæring i 
verkstedene. 
 
Fakultetet har laget et fyldig obligatorisk nettkurs i HMS for ansatte og studenter. 
Virksomheten ved KMD omfatter til også risikofylte aktiviteter, og vi jobber kontinuerlig med å 
bedre HMS-rutinene ved å revidere rutiner og oppdatere informasjon.  
 
 
MEDARBEIDERSAMTALER 
 
Griegakademiet har gjennomført medarbeidersamtaler med alle vitenskapelige ansatte i 50% 
stilling eller mer. Stipendiater har fått medarbeidersamtale. Ved Griegakademiet er det 
mange ansatte i små stillinger som har sin hovedstilling ved andre institusjoner. Alle har fått 
tilbud om en samtale, men fleire i denne gruppen har takket nei. Nytilsatte får 
oppstartsamtaler med instituttleder. 
 
Institutt for design melder at medarbeidersamtaler skal gjennomføres av ny instituttleder, 
etter at forrige instituttleder sluttet i august, og nestleder har fungert som instituttleder i en 
mellomperiode. 
 
Kunstkademiet melder at de har gjennomført de fleste medarbeidersamtaler, men mangler 
noen. Men det som er kritikkverdig er at de ikke har gjennomført noen medarbeidersamtaler 
med noen av de 12 stipendiatene. Årsaken til at det ikke er gjennomført sier de er 
pandemirelatert. 
 
Seksjon for verksteder og tekniske tjenester har gjennomført oppstartsamtaler med alle som 
er tilknyttet enheten, da leder begynte våren 2021 
 
I administrasjonen er det gjennomført medarbeidersamtaler med 20 av 21 administrativt 
ansatte. 
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GODE ARBEIDSFELLESSKAP 
 

• KMD var en del av ARK-undersøkelsen i 2020. Deltakelsen fra Kunstakademiet – 
Institutt for samtidskunst for lavt til at man fikk tellende resultater. Fakultetsledelsen 
følger opp med instituttet og verneombud. 
 

• Alle enheter, bortsett fra Kunstakademiet, melder at UiBs rutiner for oppfølging av 
sykemeldte er gjort kjent ved enheten. Dette kan, som i 2020, være feilmeldt, siden 
sykemeldte følges opp av instituttleder med bistand fra HR- avdelingen. 

 

• Kunstakademiet melder, som i 2020, at de ikke har gjort kjent UiBs retningslinjer for 
konflikthåndtering ved enheten. Disse rutinen er gjort kjent for ansatte gjennom KMD- 
nytt. Fakultetsdirektør følge opp med instituttleder. 

 

• Generelt sett kan fakultetet bli bedre på informasjon om HMS til ansatte. Dekanen er 
redaktør for KMD-nytt, og vi vil bruke den faste spalten «HMS-hjørnet» for å gjøre UiB 
sine retningslinjer for HMS kjent for alle ansatte og studenter ved KMD.  

 

• UiBs retningslinjer for alkoholpolitikk er gjort kjent ved alle enheter. Mangfold og 
rusproblematikk vil være tema på et digitalt seminar i vår for studenter og ansatte.  
 

 
GOD RISIKOVURDERING OG BEREDSKAP 
 
Alle enheter, bortsett fra Seksjon for verksteder og tekniske tjenester, har gjennomført 
risikovurdering knyttet til HMS. Men seksjonen har risikovurdering som en del av den daglige 
driften på verkstedene. 
 
 

• Administrasjonen har risikovurdert undervisning under hele pandemien. 

• Griegakademiet – Institutt for musikk gjør risikovurderinger knyttet til smittevern på 
arrangementer, og av undervisning. 

• Institutt for design har regelmessige HMS-kurs i verkstedene, og gjør vurderinger på 
smittevern i undervisning. 

• Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst melder at de vektlegger drift, ytre miljø og 
materielle verdier.  

 
 
Fakultetet har egne rutiner for beredskap, og har også en egen beredskapsledelse når 
situasjoner krever det.  
 
Alle enhetene følger UiBs rutiner for brannvern. At Kunstakademiet – Institutt for 
samtidskunst melder at de ikke gjør det, er en feilmelding, det er areal- og HMS- koordinator 
som følger opp brannvern ved fakultetet. 
 
Brannvernopplæring ble ikke gjennomført i 2021. Dette skyldes koronasituasjonen. 
Brannvernorganisasjonen på KMD funger, og brannvernansvarlige kjenner sine oppgaver. 
De melder avvik til HMS- koordinator eller Eiendomsavdelingen ved UiB. Vi har brannøvelse 
to ganger i året, og øvelsen blir evaluert i etterkant med tilbakemelding. Brannvern er ellers 
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en del av det obligatoriske nettkurset i HMS opplæringen av studenter og ansatte ved 
fakultetet. 
 
Fakultetet har gjennomført tiltak for å sikre materielle verdier mot tyveri og innbrudd, 
gjennom skallsikring på begge campusene. 
 
Alle enheter, unntatt Kunstakademiet, melder at UiBs retningslinjer for håndtering av vold og 
trusler er gjort kjent ved enheten.  
 

• Griegakademiet melder som eneste enhet at UiBs Retningslinje for helse, miljø og 
sikkerhet ved feltarbeid, tokt og gruppereiser ikke er gjort kjent. 

• Informasjon om UiBs retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik er en del 
av det obligatoriske nettkurset i HMS. Avvik følges opp fortløpende når de meldes i 
avvikssystemet, og tiltak gjøres. Noen av avvikene er av bygningsmessig art, og tar 
lang tid å løse. 

• Det er kun verkstedene som har aktivitet som innebærer arbeid med kjemikalier. 
Ingen ansatte trenger å være registrert i eksponeringsregisteret. 

 
KMD bruker UiBs stoffkartoteksystem Eco Online. Det gis grundig opplæring til teknikere 
med ansvarsområder hvor loggførte materiale er i bruk. Studenter får en introduksjon til 
stoffkartoteket i det obligatoriske nettkurset i HMS. 
 
Bruk og håndtering av kjemikalier er i tråd med UiBs retningslinjer for bruk og avhending. Vi 
bruker et fast deklarasjonssystem på spesialavfall, inkludert kjemikalier. 
 
 
TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER 
 
Alle enheter har kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet. 
 
Alle enhetene unntatt Kunstakademiet melder at de har iverksatt tiltak knyttet til digitalt 
arbeidsmiljø. De ansatte oppfordres til å ta digitale kurs der de lærer å ta i bruk digitale 
verktøy.  
 

• Administrasjonen har i utstrakt grad brukt Teams og Zoom for å kommunisere. Det 
gis opplæring i disse programmene. Digitale kaffemøter har vært populært i perioder 
med stor andel ansatte på hjemmekontor. 

 

• Griegakademiet har gjennomført digital morgenkaffe for ansatte. 
 

• Kunstakademiet har hatt diskusjoner om opplevelser av online-undervisning og 
online-arbeid som eget punkt i medarbeidersamtaler. 

 

• Seksjon for verksteder og tekniske tjenester har hatt normal drift på campus. 
 
 
 
SAMORDNET HMS-ARBEID MED EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE 
 
Administrasjonen, Griegakademiet og Seksjon for verksteder og tekniske tjenester har 
samordnet HMS-arbeidet med eksterne samarbeidspartnere. 
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• Fakultetet har med  samordning  med Sammen da de er en del av bygget i 
Møllendalsveien 61. 

 

• Griegakademiet har samarbeidet med NORCE om GAMUT, som har arbeidsplass på 
Griegakademiets campus. Senter for Griegforskning har kontor i KODE sine lokaler. 

 

• Seksjon for verksteder og tekniske tjenester har samarbeid med Statsbygg. 
 
UiBs avtale om hjemmekontor/hjemmearbeid for teknisk administrativt ansatte er gjort kjent 
ved aktuelle enheter. De ansatte har fått tilbud om å ta hjem nødvendig arbeidsverktøy som 
mus, stoler og ekstra skjermer. Hjemmekontorsituasjonen er også et tema i vernerundene. 
 
 
 
 
 
BJBJ og Symy 02.02.22 
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Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet

 
  Hovedside Samlet rapport for fakultetene
 

Samlet rapport    

Fakultet/avdeling: Fakultet for kunst, musikk og design

Rapporteringsår: 2021

DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

HMS-ORGANISERING

Har enheten en HMS-handlingsplan for rapporteringsåret, med tiltak, ansvar og tidsfrister? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMS-koordinator,
miljøkontakt, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for brann)? Ja Nei

Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Skisser kort hvordan enheten har tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet:

Administrasjon KMD 
Ved KMD har vi etablert et eget HMS- utvalg som består av alle verneombudene og studentrepresentanter

Griegakademiet - Institutt for musikk 
Fakultetet hadde planlagt HMS dag for alle ansatte før jul som ble utsatt til over nyttår pga covid Instituttet har
gjennomført ARK oppfølging med flere møtepunkter og samtaler med ansatte Ansatte er involvert i instituttet sitt
brukerutvalg og kan påvirke fysisk arbeidsmiljø gjennom dette Ansatte kan gjennom programstyrer og
forskergrupper gi innspill til virksomhetsplan HMS runde til alle kontorer er gjennomført

Institutt for design 
Årlig HMS seminar og månedlig Instituttmøter.

Institutt for kunst 
disse opgaver ligger på fakultets niveau Fakultet arranger årlige info-smeniarer for alle ansatte

Verksted og tekniske tjenester 
- Dette samarbeidet fungerer fint, vi har jevnlige møter og tar ting med en gang noe oppstår. Linjene er korte. 

Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og
verneombud? Ja Nei

Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 5 0

Skisser kort hvordan enheten praktiserer Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom
linjeleder og verneombud:

Administrasjon KMD 
Har faste møter ukentlig mellom fakultetsdirektør og hovedverneombud

Griegakademiet - Institutt for musikk 
Linjeleder og verneombud har jevnlige møter sammen med fakultetet sin HMS koordinator. Linjeleder og
verneombud er i kontinuerlig kontakt og følger også opp saker fortløpende. 

Institutt for design 
Planlagte månedlig diskusjoner, pluss ad hoc møter når nødvendig.

Institutt for kunst 
Regelmæssige møter mellem instiuttleder og verneombud

Verksted og tekniske tjenester 
Vi har ukentlige møter. 

HMS-KOMPETANSE

Har leder ved enheten gjennomført «HMS for ledere» eller tilsvarende HMS-kurs? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design  x
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 3 2

Har verneombud ved enheten gjennomført 40-timers grunnopplæring i HMS? Ja Nei
Administrasjon KMD  x
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester  x
Sum 3 2

Har ansatte ved enheten fått nødvendig informasjon og opplæring i HMS for å utføre sitt
arbeid på en trygg og forsvarlig måte? Ja Nei

Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 5 0

Har gjester ved enheten fått nødvendig informasjon og opplæring i HMS for å utføre
sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte? Ja Nei Ikke aktuelt

Administrasjon KMD x   
Griegakademiet - Institutt for musikk x   
Institutt for design x   
Institutt for kunst x   
Verksted og tekniske tjenester   x
Sum 4 0 1

Har studenter ved enheten fått nødvendig informasjon og opplæring i HMS for å
utføre sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte? Ja Nei Ikke aktuelt

Administrasjon KMD x   
Griegakademiet - Institutt for musikk x   
Institutt for design x   
Institutt for kunst x   
Verksted og tekniske tjenester x   
Sum 5 0 0

Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte? Ja Nei Ikke aktuelt
Administrasjon KMD x   
Griegakademiet - Institutt for musikk x   
Institutt for design x   
Institutt for kunst   x
Verksted og tekniske tjenester x   
Sum 4 0 1

MEDARBEIDERSAMTALER

Hvor mange vitenskapelige ansatte ved enheten skal ha medarbeidersamtale? (antall personer)
Administrasjon KMD 3
Griegakademiet - Institutt for musikk 75
Institutt for design 17
Institutt for kunst 26
Verksted og tekniske tjenester 0

Hvor mange medarbeidersamtaler er gjennomført med vitenskapelige ansatte i rapporteringsåret?
(antall personer)
Administrasjon KMD 2
Griegakademiet - Institutt for musikk 58
Institutt for design 12
Institutt for kunst 22
Verksted og tekniske tjenester 0

Hvor mange stipendiater ved enheten skal ha medarbeidersamtale? (antall personer)
Administrasjon KMD 0
Griegakademiet - Institutt for musikk 11
Institutt for design 4
Institutt for kunst 12
Verksted og tekniske tjenester 0

Hvor mange medarbeidersamtaler er gjennomført med stipendiater i rapporteringsåret? (antall
personer)
Administrasjon KMD 0
Griegakademiet - Institutt for musikk 9
Institutt for design 4
Institutt for kunst 0
Verksted og tekniske tjenester 0

Hvor mange teknisk/administrativt ansatte ved enheten skal ha medarbeidersamtale? (antall personer
Administrasjon KMD 21
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Griegakademiet - Institutt for musikk 0
Institutt for design 0
Institutt for kunst 0
Verksted og tekniske tjenester 13

Hvor mange medarbeidersamtaler er gjennomført med teknisk/administrativt ansatte i
rapporteringsåret? (antall personer)
Administrasjon KMD 20
Griegakademiet - Institutt for musikk 0
Institutt for design 0
Institutt for kunst 0
Verksted og tekniske tjenester 0

Hva er årsaken til at det ev. ikke er gjennomført medarbeidersamtaler for alle som skal ha
medarbeidersamtale i rapporteringsåret?

Administrasjon KMD 
Ved vår enhet som er en fellesadministrasjon. Det er ikke stipendiater tilsatt. Dekanatet er de vitenskaplige og
de er tre stk. Dkan har medarbeidersamtale med rektor. De teknisk tilsatte er definert som egen enhet og har
egen rapportering. Verneombudet mangler noen timer på å fullføre 40 timers kurset.

Griegakademiet - Institutt for musikk 
Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle faste ansatte i mer enn 50% stilling. Ansatte i bistillinger og
små faste stillinger har alle fått tilbud, men noen har ikke sett behov for medarbeidersamtale. Nye ansatte får
mottakssamtaler. 2 stipendiater er nye ansatte og har ikke kommet til medarbeidersamtale enda, men har hatt
mottakssamtaler. 

Institutt for design 
Instituttleder sluttet i august, midlertidigleder ønsket at den ny Instituttleder skulle gjennomfører, restrende
samtaler, dette ble utsatt grunnet forsinket ansettelse.

Institutt for kunst 
tidspres på instituttleder og på medarbeidere ny runde stater februar 22

Verksted og tekniske tjenester 
Pga. seksjonsleder ikke har vært tilsatt lenge, men har hatt oppstartssamtaler. Medarbeidersamtaler er planlagt
i tiden som kommer. 

GODE ARBEIDSFELLESSKAP

Har enheten kartlagt det psykososiale- og organisatoriske arbeidsmiljøet i
rapporteringsåret? Ja Nei

Administrasjon KMD  x
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 3 2

Skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp kartleggingen.

Griegakademiet - Institutt for musikk 
Det er gjennomført ARK undersøkelse Våren 2021 ble det gjennomført 2 digitale møter med ansatte for
oppfølging høsten 2021 ble det gjennomført fysisk oppfølgingsmøte der konkrete tiltak ble foreslått og drøftet i
ansattgruppen. Opplegget omfattet både gruppearbeid og diskusjon i plenum. Noen konkrete tiltak er satt i verk
allerede, noen avventer fremdeles igangsetting

Institutt for design 
Det har blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse, og oppfølging av denne i 2021. I undersøkelsen har det
sektortilpassede verktøyet ARK blitt benyttet. 3 oppfølgings seminarer ha blitt gjennomført.

Verksted og tekniske tjenester 
- Seminarer, gruppearbeid

Hva er årsaken til at dette ikke er gjennomført?

Administrasjon KMD 
Ark undersøkelsen ble gjennomført i 2020, og vi har brukt 2021 til å følge den opp i enheten.

Institutt for kunst 
med lav medarbeider deltakelse i spørreundersøkesler, fx ARK.

Er UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Er UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Er UiBs Retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing og trakassering gjort
kjent ved enheten? Ja Nei

Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 5 0

Er UiBs Retningslinjer for varsling gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 5 0

Er UiBs Rusmiddelpolitikk gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 5 0

GOD RISIKOKULTUR OG BEREDSKAP

Har enheten gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester  x
Sum 4 1

Skisser kort hvilke risikovurderinger knyttet til HMS som er gjennomført (innenfor verdiene Menneske,
Drift/Funksjon, Ytre miljø, Materielle verdier, Omdømme):

Administrasjon KMD 
Vi har risikovurdert undervisning under covidpandemien, da studenter og ansatte har hatt tilgang til verksteder
og studioer under hele pandemien. All bruk av tyngre utstyr og flytting av utstyr blir risikovurdert.

Griegakademiet - Institutt for musikk 
Enkle risikovurderinger relatert til Covid når det gjelder arrangement, praksis, og ulike undervisningsformer

Institutt for design 
Regelmessige HMS kurs på verksteder. Obligatorisk brankurs. Regelmessig Covid retningslinjer/oppdatering og
risikovurderinger av smitte vs. tilstedeværelse i klasserom og verksteder. Kontakt med studentrepresentanter og
studie barometer

Institutt for kunst 
drift/funktion, ytre miljø, materielle værdier instituttet har oprettet et socialt møterum for alle faglige ansatte

Hva er årsaken til at risikovurdering knyttet til HMS ikke er gjennomført?

Verksted og tekniske tjenester 
Dette har så langt ikke vært aktuelt. 

Har enheten lokale rutiner for beredskap? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Er UiBs Retningslinjer for brannvern gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Er UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 4 1

Er UiBs Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  



Sum 5 0

Er UiBs Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid, tokt og
gruppereiser gjort kjent ved enheten? Ja Nei Ikke aktuelt

Administrasjon KMD x   
Griegakademiet - Institutt for musikk   x
Institutt for design x   
Institutt for kunst  x  
Verksted og tekniske tjenester  x  
Sum 2 2 1

Har enheten aktivitet som innebærer arbeid med kjemikalier, biologiske faktorer eller
strålevern? Ja Nei

Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk  x
Institutt for design  x
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 3 2

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 3 0

Er UiBs Retningslinjer for stoffkartotek gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD  x
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 2 1

Er ansatte/studenter/gjester ved enheten registrert i eksponeringsregisteret? Ja Nei
Administrasjon KMD  x
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester  x
Sum 0 3

Er UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD  x
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 2 1

Er UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte mikroorganismer gjort
kjent ved enheten? Ja Nei

Administrasjon KMD  x
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester  x
Sum 0 3

Er UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling gjort kjent ved enheten? Ja Nei
Administrasjon KMD  x
Institutt for kunst  x
Verksted og tekniske tjenester  x
Sum 0 3

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER

Har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde) i rapporteringsåret? Ja Nei
Administrasjon KMD x  
Griegakademiet - Institutt for musikk x  
Institutt for design x  
Institutt for kunst x  
Verksted og tekniske tjenester x  
Sum 5 0

Har enheten ivaretatt HMS ved planlegging og etablering av nye arbeidsplasser
(byggesaker)? Ja Nei Ikke aktuelt

Administrasjon KMD   x
Griegakademiet - Institutt for musikk x   
Institutt for design   x
Institutt for kunst x   
Verksted og tekniske tjenester   x
Sum 2 0 3

Skisser kort de viktigste tiltakene/erfaringspunktene knyttet til digitalt arbeidsmiljø som enheten har tatt
med seg fra koronaperioden i 2020 til 2021.

Administrasjon KMD 
Bruk av Teams og zoom har gjort det mulig å kommunisere digitalt. Vi har tilbudt opplæring i disse
programvarene. Vi har hatt digitale faffemøter som har vært populære under de periodene der det har vært en
stor andel på hjemmekontor

Griegakademiet - Institutt for musikk 
Vi har gjennomført digital morgenkaffe for ansatte i perioder med mye bruk av hjemmekontor Digitale
møtepunkt for stipendiater som erstatter fysisk stipendiatlunch når det har vært nødvendig å avlyse fysiske
møter. 

Institutt for design 
Avstand på arbeidsplasser og rengjøring av utstyr. Utvidet bruk av digital undervisning- og møte teknologi.

Institutt for kunst 
diskussion af oplevelser af online-undervisning og online arbeide som del af medarbeidersamtaler

Verksted og tekniske tjenester 
Vi har ikke hatt hjemmekontor i perioden, enheten er fysisk tilstede på jobb. 

Har enheten samordnet HMS-arbeidet med eksterne samarbeidspartnere innenfor
områder der begge er lokalisert og/eller driver aktivitet? Ja Nei Ikke aktuelt

Administrasjon KMD x   
Griegakademiet - Institutt for musikk x   
Institutt for design  x  
Institutt for kunst   x
Verksted og tekniske tjenester x   
Sum 3 1 1

Skisser hvilke eksterne samarbeidspartnere enheten har samordnet HMS-arbeidet med:

Administrasjon KMD 
Sammen

Griegakademiet - Institutt for musikk 
NORCE angående GAMUT. GAMUT/NORCE ansatte har arbeidsplass i våre lokaler KODE angående Setner
for Griegforskning. UiB ansatt knyttet til senter for Griegforskning har kontor i KODE sine lokaler. 

Verksted og tekniske tjenester 
Statsbygg

Er UiBs avtale om hjemmekontor/hjemmearbeid for teknisk administrative ansatte
gjort kjent ved enheten? Ja Nei Ikke aktuelt

Administrasjon KMD x   
Griegakademiet - Institutt for musikk   x
Institutt for design x   
Institutt for kunst   x
Verksted og tekniske tjenester   x
Sum 2 0 3

Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.

Administrasjon KMD 
ingen kommentarer

Griegakademiet - Institutt for musikk 

 

Institutt for design 

 

Institutt for kunst 
rutiner for beredskap ligger på fakultetsniveau. 

Verksted og tekniske tjenester 

 

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK

Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2021) (last opp vedlegg nederst på siden).
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KMD beveger, strategiprosess 2022 

 

Bakgrunn: 
 
KMD sin strategi «KMD beveger» ble vedtatt i fakultetsstyresak 30/18. Det var en viktig 
prosess for å sikre bredde og forankring for fakultetets første strategi, som skulle danne 
plattform for utvikling av det nye fakultetet. Det ble gjort et grundig forarbeid for å sikre høy 
grad av involvering, dette ligger tilgjengelig på Strategiprosess | Fakultet for kunst, musikk og 
design | UiB. Strategiplanen ble satt til å gjelde for perioden 2018 til og med 2022.  Strategi 
for Fakultet for kunst, musikk og design 2018 - 2022 | Fakultet for kunst, musikk og design | 
UiB 
 
Til «KMD- beveger» ble det utarbeidet en rekke felles handlingsplaner for hele fakultetet. 
Handlingsplan for forskerutdanning, rekruttering av studenter, rekruttering av ansatte og 
eksternfinansiering (BOA). I 2019 ble det også laget en handlingsplan for infrastruktur. 
Handlingsplanene har blitt revidert årlig, og i den forbindelse ble handlingsplan for rekrutering 
av ansatte tatt ut, da mål og tiltak inngikk dels i prosedyrer for utlysning og ansettelser ved 
fakultetet og dels i rekruteringspolicy for hele UiB. Handlingsplanene har blitt lagt frem for 
fakultetstyret til årlig revisjon. 
 

UiB- strategi 

UiB sin nåværende strategi var utarbeidet før Fakultet for kunst, musikk og design var 

etablert ved UiB. Dette var noe av bakgrunnen for at KMD sin strategi var mer utfyllende enn 

den normalt ville vært for å komplementere UiB sin strategi på en bedre måte. I tillegg var en 

mer generell og inkluderende strategi viktig i en etableringsfase der fagområdene skulle 

«bevege» seg i ny organisasjon. 

 

Universitetsstyret går i gang med en ny strategiprosess i vår, der ny strategi skal legges frem 

for endelig vedtak i februar 2023. Det er lagt opp til en større prosess med stor grad av 

involvering fra alle de 7 fakultetene. Dekangruppen skal utgjøre styringsgruppe for 

prosessen. 

 

Ny strategi ved KMD 

Fakultetstyret har vedtatt (sak 20/19d og sak 59/20) å sette i gang en evaluering av 

instituttstrukturen ved KMD. Vi hadde tenkt at den prosessen skulle vært kommet i gang og 

danne et grunnlag for en strategiprosess, men på grunn av pandemien er denne prosessen 

blitt forsinket.  

Vi anbefaler nå at vi bygger videre på «KMD beveger» ved å oppdatere den og spisse mål 

og delmål. Det kan vi gjøre ved å a) tilpasse KMD-strategien til UiBs nye strategi og b) 

reflektere resultatet av instituttevalueringen og eventuell NOKUT-evaluering av våre 

studieprogram 
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Et alternativ vil være en lengre strategiprosess der en begynner med å ferdigstille 

evalueringen og samle inn et datagrunnlag for analyse i forkant av at UiB ferdigstiller sin 

strategiprosess, før KMD sluttfører ny strategi våren 2023.  

 

Vi legger opp til at fakultetstyret, uavhengig av hvilken prosess det legges opp til, skal være 

involvert i strategiprosessen gjennom strategiseminar, og rapportering i henhold til den 

fremdriftsplan som utvikles for strategiprosessen.  

 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetstyret vedtar at vi i første omgang reviderer og oppdaterer «KMD beveger», parallelt 

med at UiB-strategien utvikles. Det må siden vurderes om vi skal sette i gang en mer 

omfattende prosess basert på instituttevaluering og NOKUT-rapport. 

 

Fakultetstyret ber om å bli involvert i strategiprosessen, og at det legges frem en 

fremdriftsplan til fakultetstyret i møtet i mars. 

 

 

Frode Thorsen 
Dekan   
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Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2021 

 
Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
Fakultetsstyresak 07/18: Tiltaksplan for KMD for å redusere bruken av midlertidige stillinger 
Fakultetsstyresak 12/21 f) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2020 
Fakultetsstyresak 03/21 Revidert bemanningsplan – vitenskapelige stillinger 
 
Bakgrunn for saken 
Det er en vedtatt målsetting å redusere bruken av midlertidighet i alle typer stillinger ved 
Universitetet i Bergen. Fakultetsstyret vedtok i februarmøtet 2018 tiltaksplan for KMD for å 
redusere bruken av midlertidige stillinger, gjeldende frem til og med 2021. I arbeidet med å 
redusere midlertidighet ved KMD har en lagt til grunn at åremålsstillinger ikke er midlertidige 
stillinger. Dette er i tråd med UiB policy hvor hovedregelen er at ledige stillinger ved UiB skal 
lyses ut som faste stillinger. I stillinger ved KMD, hvor kunstnerisk kompetanse inngår som et 
vesentlig element i kompetansekravet, er det praksis for at det i hvert enkelt tilfelle gjøres en 
faglig vurdering av om stillingen skal lyses ut som en fast stilling eller som åremålsstilling. 
 
Fokus på bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren har i den 
perioden KMD har hatt tiltaksplan for dette området økt. Ikke minst har nåværende regjering 
stilt krav til at andelen midlertidige stillinger i sektoren må ned på nivå med arbeidslivet ellers. 
 
Tidligere år har fakultetsstyret fått statusrapport om bruk av midlertidige stillinger ved KMD 
basert på grunnlag hentet fra interne UiB system. For rapportering inneværende år, er det 
administrasjonens vurdering at KMD er tjent med å anvende offisielle tall fra Database for 
statistikk om høyere utdanning (DBH) som grunnlag. Økt oppmerksomhet fra politisk ledelse 
og det faktum at universitetsstyret skal behandle sak om midlertidighet ved UiB i sitt møte 10. 
mars basert på dette grunnlaget, er begrunnelsen for dette. I tillegg er det gjort omlegginger i 
DBH på måten midlertidige stillinger skal rapporteres- og beregnes på som trekker i samme 
retning. Grunnlag fra egne system har den fordelen at en kan se utvikling gjennom året, i 
motsetning til tall fra DBH som gir et bilde fra 01.10. hvert år når det gjelder data om ansatte. 
Imidlertid representerer DBH grunnlaget de offisielle tall fra sektoren som institusjonene i UH 
sektoren selv rapporter på samlet sett, som igjen ligger til grunn for tildeling og styring fra 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Vurdering 
KMD har gjennom 2021 aktivt fulgt opp arbeidet med å redusere ansettelser i midlertidige 
stillinger i henhold til tiltaksplanen. I tillegg har situasjonen med Covid 19 bidratt til noe 
redusert aktivitet som har medført at behovet for midlertidig ansatte er gått noe ned også i 
2021. Informasjon om viktigheten av å redusere midlertidige ansettelser, både for 
arbeidsgiver og arbeidstaker, har vært tema i alle lederfora gjennom året. Månedlig kontroll 
av lovhjemler for midlertidige ansettelsesforhold har vært gjennomført gjennom året. KMD 
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har dessuten økt bruken av bistillinger, opprettholdt oppmerksomhet på hovedregelen om å 
ansette i faste stillinger og at åremålsansettelser må begrunnes særskilt. Anbefalinger for 
ansettelser i tråd med hovedprinsippet om å redusere midlertidighet er innarbeidet i 
fakultetets reviderte bemanningsplan (Fakultetsstyresak 03/21). 
 
Tabellen under viser andel midlertidig ansatte i prosent av antall årsverk ved institutt og 
fakultetsadministrasjon for de respektive enheter og totalt. Fremstillingen er utarbeidet i 
henhold til nye kriterier for beregning av midlertidighet hvor bl.a. åremålsstillinger og 
bistillinger i åremål ikke inngår (heller ikke stipendiater og postdoktorer). Nærmere 
informasjon om datagrunnlag, kategorisering og beregning finner en på DBH sine nettsider. 
 
Tabell 1 Andel midlertidige stillinger (% av antall årsverk) ved KMD 

 
 
I denne rapporteringssammenhengen er det endringer fra 2020 til 2021 som er hovedfokus. 
Det er dessuten vektlagt at det kan være hensiktsmessig at et «nytt» fakultetsstyre får 
rapport om bruken av midlertidige stillinger som viser utvikling over tid. 
 
I tiltaksplanen som ble opprettet i 2018 ble det etablert måltall for de etterfølgende år basert 
på et annet datagrunnlag enn det som kommer frem i forhold til den nye måten å 
rapportere/beregne midlertidighet på (tabell 1). Når det gjelder tallgrunnlag gjelder det 
samme for rapporteringen til fakultetsstyret for perioden 2018 tom 2020, som for øvrig i 
perioden har innfridd de mål som ble satt. I tiltaksplanen fremgår det at: 
 

«Målet er at fakultetet samlet sett skal redusere andelen midlertidige stillinger uten 
åremålshjemmel fra 13 % (2018) til under 9 % i perioden 2018 – 2021, uten at totalt 
antall stillinger reduseres. I framskrivingen av måltall er det ikke lagt inn forventninger 
om vekst i antall stillinger totalt bla som en konsekvens av økt BOA-aktivitet, nye 
studieplasser e.a.»   

 
I tiltaksplanen var logikken som ble lagt til grunn ikke mer komplisert bygget opp enn at antall 
årsverk totalt for perioden var forventet å ligge på 138 og at antall midlertidige årsverk uten 
åremålshjemmel skulle reduseres fra 18 til 12 (minus 6 årsverk). Om en overfører denne 
logikken til den nye måten å rapportere og beregne midlertidighet på forholdsmessig, ser en 
at utgangspunktet i 2018 ville blitt 15,95 årsverk og for 2021, 10,09 årsverk. Dette 
representerer en reduksjon på 5,86 midlertidige årsverk i perioden 2018 tom 2021, som etter 
administrasjonens vurdering i stor grad samsvarer med de måltall som ble satt i planen fra 
2018 totalt. Fra 2020 til 2021 er midlertidigheten ved KMD redusert med i underkant av ett 
årsverk totalt.  
 

https://dbh.hkdir.no/tall-og-statistikk/statistikk-meny/tilsatte/statistikk-side/11.1?visningId=21&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=1&formel=329&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!st_kode&sti=&param=arstall%3D2021!8!2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!dep_id%3D1
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Imidlertid er der et par forhold basert på den nye beregningen av midlertidighet i tabell 1 som 
kan være verd å kommentere i perioden, ettersom dette er sammenlignbare tall og 
tidsperioden for tiltaksplanen er utløpt.  
 
På den positive siden i denne konteksten, ser en at andelen midlertidig ansatte ved 
Griegakademiet – Institutt for musikk er redusert fra 11,55 % i 2018, til 3,3 % i 2021. Ved 
Institutt for design ser en at andelen midlertidig ansatte er redusert fra 58,45 % i 2018, til 
6,25 % i 2021, men andelen midlertidige varierer en del fra år til år. 
 
I fakultetsadministrasjonen ser en at tendensen er mer stabil, med en andel midlertidig 
ansatte på 10,49 % i 2018 som stiger til 11,83 % i 2021. Hovedtendensen er imidlertid 
relativt stabil om en ser perioden sett under ett.  
 
Ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst er der imidlertid en noe mer negativ 
utvikling. Andelen midlertidig ansatte var i 2018 20 %, en andel som i 2021 var steget til 
39,39 %. En ser i tillegg at midlertidighetsandelen ansatte ved dette instituttet ligger 
forholdsvis høyt for de enkelte år i perioden. Gitt den positive utviklingen for øvrig ved 
fakultetet, er det administrasjonens vurdering at det må settes inn spesifikke tiltak ved dette 
instituttet i forhold til å redusere midlertidighet. Dette er et arbeid som er påbegynt.  
 
Andelen midlertidige årsverk ved KMD vil nok kunne svinge noe over tid. Imidlertid er 
tendensen entydig i forhold til at andelen midlertidige årsverk totalt i perioden 2018 til 2021 er 
redusert. Reduksjonen gjelder også om en ser utviklingen totalt fra 2020 til 2021. 
 
Det er administrasjonens vurdering at det kan være hensiktsmessig å avvente 
universitetsstyrets behandling av sak knyttet til midlertidighet ved UiB i mars i forhold til 
eventuelle føringer, før en konkretiserer og planfester det videre arbeidet innenfor dette 
området ved KMD.  
 
Forslag til vedtak 

1. 
Fakultetsstyret tar rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD for 2021 til 

orientering. 
 
 

 
 
  
 
  
Frode Thorsen 
dekan   
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Beredskap med tanke på smittetopp våren 2022 

 
Bakgrunn: 
KMD har gjennomført en rekke tiltak og tilpasninger gjennom hele pandemien for å 
opprettholde den faglige virksomheten i tråd med forsvarlig smittevern. En effektiv 
beredskapsorganisasjon og tett samarbeid med varelinjen og instituttledere har vært 
avgjørende for å håndtere situasjonen. I denne saken gis det status for oppfølging av 
nasjonale og lokale tiltak som på nytt ble innført fra desember 2021. Vi gjør og en vurdering 
av risiko i forbindelse med eventuell smittetopp denne våren. 
 
Nasjonale og lokale tiltak, som følge av ny smitteøkning og spredning av omikron-virus, ble 
innført av regjeringen fra 7.desember for å få ned belastningen på helse- og 
omsorgstjenestene og forsinke spredningen av omikron-virus. 
 
Regjeringen også la ut en særskilt melding om eksamen på universitet og høgskoler som 
vektla at studentene trygt skulle få gjennomført undervisning, obligatoriske emner og 
eksamen. Institusjonene skulle ikke begrense tilgangen til campus mer enn nødvendig og 
god informasjon til studentene ble framhevet som viktig. 
Fakultet for kunst, musikk og design har under hele pandemien hatt unntak fra nasjonale og 
lokale smittevernstiltak til å gjelde; 
 
«Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk, laboratorieaktiviteter eller 
ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene, bør prioriteres for fysisk undervisning». 
 
Unntaket har vært uvurderlig for våre studenter og vår aktivitet, og vi har lagt til rette for 
studenter og ansatte til å utøve ferdighetstrening og noe fysisk undervisning under store 
deler av pandemien, med til enhver tid gjeldende smittevernregler. Vi har hatt god bistand av 
bedriftshelsetjenesten ved UiB i de tilfellen hvor vi har trengt spesielle smitteverntiltak 
tilrettelagt for vår aktivitet. 
 
Når det gjelder praktisering av hjemmekontor for ansatte har universitetet siden høsten 2021 
lagt vekt på forutsetningen om at campus skal være åpen for alle studenter og ansatte som 
har nødvendig og viktig aktivitet som gjør at de må arbeide på campus. Det ble innført noe 
mer rom for å være fysisk på jobb for ansatte. 
 
 
 
 
Risikovurdering for våren 2022 
 
Den største risikoen ved fakultetet denne våren, er høyt sykefravær bland undervisere, 
teknisk personale og administrasjon. Masterstudentene i kunst som skal avslutte sin grad 
denne våren, skal ha åpning av sin masterutstilling 8. april i Kunsthallen, og vil være en 
prioritert gruppe i på verkstedene i ukene fremover mot åpning. Tilsvarende vil 
avgangsstudenter ved Grigakademiet har fortrinn til øvingsrom frem mot sine 
masterkonserter.. 
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Masterkonserter ved Griegakademiet vil i all hovedsak skje i perioden 30/5 – 16/6. 
 
Avgangsstudenter på bachelor design og kunst (BADU/BAKU6): Felles åpning vil skje i M61 
den 27.Mai, med siste utstillingsdag 3.Juni. Dette er under planlegging og eksakte datoer må 
tas med forbehold (+/- 1 dag). 
 
Avgangsstudenter på master i design (MAD4) Åpningsdato: 17.Juni i M61. Utstilling står til 
og med 24.Juni. 
 
Masterstudenter andre året (MAKU2) – Utstilling i uke 19-20 på Bergen Kjøtt 
 
 
Regjeringen har 1.februar  fjernet 1-metersregelen i undervisning for universiteter og 
høgskoler. Høgskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk 
tilstedeværelse ved undervisning. Dette gjør at UiB så snart som mulig går over til ordinær 
undervisning i alle fag. Nærmere informasjon om oppdatert undervisningsplan blir gitt til 
studentene i MittUiB.  
  
Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Dette betyr at eventuelle 
avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom 
leder og ansatt.  Det er likevel fortsatt stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær. Bruk 
av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelle virkemiddel ved UiB for å 
hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.  
  
  
Tiltak som vil bli iverksatt ved høyt sykefravær. 
 

 Settes inn vikarer og studentassistenter som er kjent i fagmiljø og verkstedene 
 Omdisponering av personale i de tilfellene det lar seg gjøre 
 Bruk av hjemmekontor 
 Adgangsbegrensning for å redusere smittespredning 
 Utvidet åpningstider og kapasitet i verkstedene 
 Ekstra renhold, vil særlig være aktuelt for aktiviteten ved Griegakademiet- Institutt for 

musikk  
 Bruk av digitale verktøy ved høyt sykefravær 
 UiBs nettsider om korona uib.no/korona utgjør et viktig nav i informasjonen. 
 SMS varsling benyttes ved vesentlige tiltak som må nå raskt ut. 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetet tar saken til orientering 

 
Frode Thorsen 
Dekan   
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Studentrekruttering - plan for våren 2022 

 

Bakgrunn: 
Det vises til den årlige prosessen med status og oppfølgingsplan for rekrutteringsarbeid og 
studentopptak til KMDs studieprogram. Fakultetsstyret informeres årlig om planer for 
rekrutteringsarbeidet på vårparten, og resultater fra studentopptaket etter semesterstart på 
høsten. 
 
Generelt erfarer vi at søkertallet særlig til våre utøvende og skapende studier er relativt 
stabile fra år til år, og mindre påvirket av konjunkturer i sektoren. Selv om vi så noe høyere 
søkertall i fjor (covid-effekt), var det likevel ikke flere kvalifiserte søkere. I fakultetsstyresak 
62/21 b) fra 9. september, vises totaloversikt av søkertall til KMD hvert år, fra 2017 og frem til 
i dag. Her fremgår også hvor mange kvalifiserte søkere vi må gi tilbud for at vi skal stå igjen 
med riktig antall studenter til studiestart (ca 3:1). Det er stor konkurranse mellom flere 
institusjoner om de samme søkerne. Det har derfor stor betydning at våre rekrutteringstiltak 
rettes direkte til målgruppene pr studieprogram, der vi kan treffe søkere med riktig 
grunnkompetanse og kvalifikasjoner.  
 
Til saken 
Søknadsfrister for de utøvende og skapende studieprogrammene ved KMD er felles med 

institusjoner som har tilsvarende studietilbud i Norge. KMD har i tillegg to studieprogram i 

rammen av nasjonalt samordna opptak (SO). Våre datoer for opptaks- og 

rekrutteringsaktiviteter er fastsatt og innarbeidet i fakultetet (jf vedlagt oversikt). Det tas 

forbehold om evt endringer pga situasjonen med covid-19. SU-KMD og programstyrene har 

spilt inn forslag til målrettet rekrutteringstiltak med utgangspunkt i KMDs handlingsplan for 

studentrekruttering (jf. SU-KMD 25/21 og SU-KMD 27/21). Samlet fordeler de foreslåtte 

tiltakene seg i hovedkategorier slik: 

 

• Hjemmesider: oppdatert og kvalitetsikret  

• Promoteringsmateriale (eks videoer, plakater, hand-outs)  

• Bruk av sosiale medier (annonsering på FB/ Instagram)  

• Studentpresentasjoner/ alumni  

• Åpen dag: invitere aktuelle søkere til oss, evt også digitalt  

• Skolebesøk og turneer (fagpersonale)  

• Annonsering, utsending av informasjon  
 

Rekrutteringsprosessen inneværende år antas å måtte ta høyde for flere av de samme 

utfordringene vi har hatt tidligere under pandemien. Det er gjort forberedelser 

rekrutteringsarbeid på digitale plattformer, som «åpen dag» for hvert av programmene. Vi tar 

også med oss erfaringene fra siste års digitale arrangement, spesielt med tanke på antall 

besøkende disse arrangementene trakk.  

 

Erfaringer viser at vi kan nå mange potensielle søkere med digitale rekrutteringsaktiviteter, 

selv om dette alene ikke er tilstrekkelig. Dersom situasjonen tillater det, vil det bli gjennomført 
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fysiske møter med søkere, og evt ledere av fagskoler eller andre miljøer som rekrutterer til 

våre studier. Annonsering og utlysning av digitale arrangemnet gjøres nasjonalt, både via 

sosiale media, egne nettsider og målrettet kommunikasjon mot videregående skoler, 

folkehøgskoler og fagskoler. Det arbeides med små filmsnutter og annet som kan vise frem 

aktiviteter og lokaler. Jf innmelding fra programstyrene, vil også nettsidene som presenterer 

KMD være av stor betydning. 

 

Programstyrene planlegger og gjennomfører aktivitetene med støtte fra 

studieadministrasjonen og kommunkasjons- og formidlingsgruppen. SU-KMD har også 

særlig oppfordret fagmiljøene om at de i sine utadrettede faglige aktiviteter, også er bevisste 

på rekrutteringsarbeid. 

 

For utøvende musikk, har alle institusjonene i FUM (Fagråd for utøvende musikk) besluttet å 

gjennomføre digitale opptaksprøver også i år. For kunst og design sin del, gjenspeiler den 

publiserte informasjonen om opptaksprosessen situasjonen slik denne var ved forrige års 

opptaksprosess og er også planlagt å skulle foregå heldigitalt.  

 

 

 

Frode Thorsen 
dekan   
  
  
 
Vedlegg:  

•  Oversikt rekrutteringsaktiviteter V-22 pr 28. januar 2022 
 

 

Saksbehandler: HSK, EKV 



 

 

ARBEIDSSKISSE OVER STUDIEPROGRAM, SØKNADSFRISTER OG PLANARBEID FREM MOT OPPTAK H2021 
Aktiviteter planlagt/gjennomført pr 28.januar 2022. 
Arbeidsgruppen involverer studenter og programstyrene i arbeidet. 

Institutt Program Søknadsfrist Opptaksprøver Aktuelle målgrupper Faktiske aktiviteter Finansiering 

KUNST BA kunst 15. april Uke 17: 
Portfoliovurdering 
Uke 22: intervjuer 

Folkehøgskoler, 
kunstfagskoler, vgs med 
kunst/design/arkitektur 
Nettverk 

‐Videoer på egne nettsider. 
‐Videoer i sosiale medier. 
‐Deltagelse på Utdanning i Bergen Åpen 
Dag (pres på nettside, tekst og video) 
‐Digitale skolebesøk i regi av Utdanning i 
Bergen 

 

MA kunst 1. feb Uke 8: 
Portfoliovurdering 
Uke 11: intervjuer 

Nasjonale og internasjonale 
nettverk og møteplasser 

‐Annonsering i Kunstkritikk 
‐Videoer på egne nettsider. 
‐Videoer i sosiale medier. 

 

 
 

Institutt Program Søknadsfrist Opptaksprøver Aktuelle målgrupper Faktiske aktiviteter Finansiering 

DESIGN BA design 15.april Uke 17: 
Portfoliovurdering 
Uke 22/23: 
intervjuer 

Folkehøgskoler, fagskoler, 
vgs med 
kunst/design/arkitektur 

 
Nettverk 

‐Videoer på egne nettsider. 
‐Videoer i sosiale medier. 
‐Deltagelse på Utdanning i Bergen Åpen 
Dag (pres på nettside, tekst og video) 
‐Digitale skolebesøk i regi av Utdanning i 
Bergen 

 

MA design 1. feb Uke 7: 
Portfoliovurdering 
Uke 11: intervjuer 

Nasjonale og internasjonale 
nettverk og møteplasser 

‐Internrekruttering 
‐Annonsering 
‐Videoer på egne nettsider. 
‐Videoer i sosiale medier. 

 

VEDLEGG sak 14/22 f) 



 

 

 

Institutt Program Søknadsfrist Opptaksprøver Aktuelle målgrupper Faktiske aktiviteter Finansiering 

GA Musikkterapi 15. april Uke 21 (SO) Vgs/MDD, og eldre søkere 
med ulike bakgrunner, 
vesentlig musikk 

Deltagelse på Utdanning i Bergen Åpen 
Dag (pres på nettside, tekst og video) 
‐Videoer i sosiale medier. 
‐Digital gjennomgang av opptaksprøvene ca 
1.april 
‐Digitale skolebesøk i regi av Utdanning i 
Bergen 

 

Musikkvitenskap 15. april (SO) VGS/MDD, folkehøgskoler, 
andre 

‐Deltagelse på Utdanning i Bergen Åpen 
Dag (pres på nettside, tekst og video) 
‐Videoer i sosiale medier. 
‐Digitale skolebesøk i regi av Utdanning i 
Bergen 
‐Fast annonsering på Ballade.no under 
musikkutdanninger i Norge 

 

PPU i kunst, 
musikk og design 

15. april     

− utøvende musikk 
eller komposisjon 

Uke 18: intervju BA‐ og MA‐studenter i 
utøvende musikk og 
komposisjon 

‐Internrekruttering 
‐Annonsering 

 

− kunstnere og 
designere 

Uke 17: 
portfoliovurdering 
Uke 19: intervju 

BA‐ og MA‐studenter på 
kunst og design 

 



 

 

 

Institutt Program Søknadsfrist Opptaksprøver Aktuelle målgrupper Faktiske aktiviteter Finansiering 

GA BA i utøvende 
musikk eller 
komposisjon 

15. des     

− klassisk 15.jan og 1.mars: 
frist innsending video 
Uke 10: intervju 

Vgs: nasjonalt fokus, 
folkehøgskoler og nettverk 

‐Digital Åpen Dag 6.desember 2021. 
‐Annonsering på Ballade knyttet til 
søknadsfrist 
‐Fast annonse på Ballade.no under 
musikkutdanninger i Norge 
‐Jazzkurs for jenter 
 

 

− jazz 15.jan og 1.mars: 
frist innsending video 
Uke 10: intervju 

− komposisjon 1.feb: 
frist innsending 
portfolio 
Uke 10: intervju og 
prøver 

− tradisjonsmusikk 15.jan og 1.mars: 
frist innsending video 
Uke 10: intervju 

Vgs: nasjonalt fokus, 
folkehøgskoler og nettverk 
Ole Bull akademiet ‐ egne 
nettverk 



 

 

 

Institutt Program Søknadsfrist Opptaksprøver Aktuelle målgrupper Faktiske aktiviteter Finansiering 

GA MA i utøvende 
musikk eller 
komposisjon 

15. des     

− klassisk 15.jan: 
frist innsending video 
Uke 10: intervju 

Nasjonale‐ og internasjonale 
nettverk og møteplasser 

‐Annonsering på Ballade knyttet til 
søknadsfrist 
‐Fast annonse på Ballade.no under 
musikkutdanninger i Norge 

 

− jazz 15.jan: 
frist innsending video 
Uke 10: intervju 

 

− komposisjon 15.jan: frist innsending 
portfolio 
Uke 10: intervju 

 

− tradisjonsmusikk 15.jan: 
frist innsending video 
Uke 10: intervju 

Nasjonale‐ og internasjonale 
nettverk og møteplasser 
Ole Bull akademiet ‐ egne 
nettverk 
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Kirsti Solberg Landsverk

Assessment of grant application submitted to the
Research Council of Norway

- I/We have no conflicts of interest that would prevent me/us from conducting this
assessment. See Regulations on Impartiality and Confidence in the Research
Council of Norway.
- I/We have read and understood both the criteria I/we have been asked to use for
assessing the application and the description of the scale of marks. The scale of
marks is to be applied as an absolute scale, i.e. marks are to be determined for each
grant application independently and not relative to other applications that the
panel/referee is assessing.

- I/We understand and accept the guidelines for assessing applications for the
Research Council of Norway. See Guidelines for referees/panels who assess
applications for the Research Council of Norway.

- I am/We are qualified to conduct this assessment.

Yes

Yes

Yes

Yes

322491Project number

Project manager

Project title

Project owner

Case officer

Programme/Activity

Grant application

Confirmation
By completing and submitting this form, I / we confirm the following (applies for the individual
referee or the referee panel):

Application type Research Infrastructure / Support for Establishment/Upgrades of Research
Infrastructure of National Importance
CultureTopic
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Summary of marks

Criterion Mark

Excellence 5

Impact 6

Implementation 3

Overall assessment of the referee/panel 4
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Criteria

The extent to which the infrastructure will contribute to scientific renewal and/or scope
• The extent to which the infrastructure will help to elevate Norwegian research to a top international level;
• The extent to which the infrastructure provides services that meet the needs of relevant research communities or
research areas.

The quality and uniqueness of the infrastructure
• The extent to which the infrastructure is "state-of-the-art" – the best technological solutions are being chosen;
• How the infrastructure is aligned with the landscape of existing, relevant infrastructures, and the extent to which the
proposal has been coordinated with these.

ARIIS is a shared Research Infrastructure which will support the discipline of Artistic Research in both its current
activities and future ambitions. Norway has made concerted investments in the relatively new field of Artistic
Research (AR), with an internationally strong programme of research and postgraduate teaching. Whilst other
international centres of excellence in AR are focussed at individual institutions, in Norway provision is spread
across numerous sites and institutions, all of whom are represented in and support the RI proposal. The lack of a
digital infrastructure that supports the
storage, sharing, and use of digital assets such as audio and video, including supporting broadcasting and
collaborative view and editing, is a significant obstacle for further developing the field. Therefore, the need for an
infrastructure to fulfil the needs of researchers, students, and research artists is strongly motivated.Creation of the
ARIIS RI, while ambitious, would undoubtedly enhance the scale and quality of AR research and provision in
Norway; doing so in a distributed manner, through the RI, would set a world-leading example.

The proposers of the RI constitute leading members of the AR community in Norway, with excellent representation
of the needs of the research community in Norway. The proposers are in an authoritative position to assert that
ARIIS services will meet their research needs, that these needs are crucial to a thriving AR research area in
Norway, and that the combination of needs presents unique challenges for an RI for AR. However, to make a fair
assessment in comparison to other RIs, the proposal should also describe what the current (limited) practices are
of AR researchers in Norway, and explain exactly how the RI would overcome current limitation.

Specific technological choices are not included in any great detail in the proposal, with architectures and technical
requirements described in broad terms and technologies; although some significant length of the ARIIS proposal is
titled as through it should characterise requirements and identify appropriate technological solutions, much of the
text is a reassertion of the motivation and proposed solutions, rather than indicating a detailed rationale of these
choices assess and justified in comparison to alternatives. The motivations are admirable and sensible, however a
clearer and more structured characterisation of requirements (see below) should could be made. The proposers
indicate a recognition of state-of-the-art solutions and approaches through their use of appropriate terminology (e.g
‘as-a-Service’ approaches) and clearly intend to follow these in practice.

The proposal sets out that existing RI approaches, such as those currently found within DARIAH, do not meet the
needs of AR. These needs appear to be found in two areas:

(1) low latency networking to allow distributed live AR activities in real-time, e.g. for supervisions, rehearsals, and
performances across sites;

(2) large media storage of AR multimedia outputs, including rights management and clearance, for publishing,
future reference, and archiving.

Excellence

.
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While the proposal frequently states, correctly, that ARIIS uniquely provisions an RI which combines the two, it
would have been beneficial for the assessment to also address the technical requirements of these elements
separately, which would make it easier to judge the appropriateness, suitability, and value for money of the
technologies and approaches proposed. For example, the use of (1) for AR is not very clearly or succinctly motived
in the proposal with reference to use case requirements, only stated; better characterisations can be found in the
letters of support than in the main proposal.

This conflation makes it difficult to assess whether the best technological approaches have been chosen, since (1)
and (2) will surely address different technical requirements. For example, do all users of the proposed ‘MAM’ for
type (2) activities need the same very low latency network requirements which are certainly required for (1)?
Currently this is not justified by the proposal.

There is good co-ordination with existing provision, both in the use of UNINETT networking and UNINETT Sigma2
‘cloud’ use; and with the MAM apparently being backed by NIRD Archive and NIRD Active Data. Exactly how these
infrastructures will be utilised from a technical perspective (or process by which this configuration will be
determined) is not discussed. While DARIAH provision is identified as insufficient, the European Artistic Research
Network is not mentioned at all, either as a positive or unsuitable comparator.

Selected mark : 5 - Very good
The proposal addresses the criterion very well. A small number of
shortcomings are present.

Potential impacts
•The extent to which the infrastructure will have a potential impact on:
- the research system;
- innovation;
- society.

Accessibility and utilisation
• The extent to which:
- the infrastructure will be made accessible to all relevant users;
- there will be dissemination and communication activities targeted towards all relevant stakeholders/users;
- the infrastructure facilitates user participation from research communities, the business sector, public administration
and other relevant contributors.

In general terms, ARIIS will bring clear, potentially crucial, beneficial impacts to Artistic Research (AR) in Norway
and beyond.

The RI will be highly innovative in provision of live distributed AR activities across Norway (type (1) as described in
the Excellence section comments), which will be of international impact; and a Media Asset Management (MAM)
system which, in particular, will identify and implement complex rights issues for type (2) activities. The value of
these could, however, be better evidenced by concrete examples of some AR activities and explanation of the RI
impact upon them.

Norwegian society will experience clear and direct benefit from the aspects of the RI for type (1) activities, since
ARIIS will be made available for reuse by commercial and public sector cultural organisations. Furthermore,
through the nature of AR itself, ARIIS will enable the public to experience and participate in AR type (1) activities.
The RI has an inherent, and commendable, societal impact. The panel has some concern that AR end users might

Impact

.
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use alternative (commercial) platforms and solutions despite the existence of ARIIS; a clearer assessment of use
case requirements to demonstrate the particular implementation of ARIIS will be suitable for adoption would
mitigate this concern.

Provision has been made in the proposal to make the RI accessible to all relevant users, indeed this forms a part of
the business model for sustaining ARIIS (with an operating company being formed in the second half of the
project). Dissemination and communication activities are well planned; practical demonstrations during
development of the RI will be compelling (embedded use of the RI in AR activities; trials using the RI for cultural
festivals etc.). Different user communities are well represented in the proposal, including academia (AR), industry
(Media Cluster/City) and the wider cultural community (Arts Council, festivals, etc.).

The proposal purports to address multiple Sustainable Development Goals (p.9 of case for support) however does
not indicate how the RI does so.

Selected mark : 6 - Excellent
The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Only
minor shortcomings are present.

Quality of project management and organisation
• The extent to which:
- the project manager has the necessary qualifications to lead the project;
- the project group has the relevant expertise and resources needed to establish, operate and offer services to
relevant user groups;
- the project organisation is suitable for the infrastructure.

Plans for establishment/upgrade and operation of the infrastructure
• The extent to which:
- there is a carefully weighed, realistic plan for establishing/upgrading the infrastructure, including breakdown into
work packages/sub-projects, milestones, deliverables, costs and resource needs;
- there are plans for how to make optimal use of the infrastructure;
- there are well thought out plans for how the data that the infrastructure generates/manages are to be structured,
stored and published or otherwise made accessible;
- there is a risk assessment and proposed measures for dealing with any high-risk incidents.

• Applications proposing the establishment/upgrade of a Norwegian node of an international research infrastructure
collaboration will be assessed on the extent to which the role distribution between the Norwegian partner (node) and
the international partners is clearly defined and suitable (based on the information provided by the applicant in a
special attachment).

Assessment of technical solutions
• The extent to which the proposed technical solutions are sufficiently mature to warrant establishment of the
infrastructure;
• Projects involving independent development of equipment and technical solutions will also be assessed as to:
- whether it is documented that no available solutions exist in the market, which justify the independent development;
- whether the underlying methodology/technology has been demonstrated as functional in a relevant environment
(Technology Readiness Level 6 as defined in the European Commission).

Implementation

.
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The project manager is an excellent choice, a leader in the Norwegian Artistic Research (AR) community, and has
clear and strong experience in academic management roles.

Overall, the proposal documentation unfortunately lacks the necessary structure, consistency, and detail
(particularly of technological elements) for a thorough assessment of the proposed implementation. Motivations are
repeatedly asserted, and duplication of these could be reduced; motivations, although admirable, are not a
substitute for characterising requirements in greater detail and alignment with the technologies selected to address
them.

The narrative can be hard to read and is jargon-heavy, with terms and acronyms neither explained or expanded on
first use. The overall architecture of the RI is not fully or consistently presented in a one place; some details can be
assembled by cross-referencing between the main narrative, work package descriptions, and letters of support,
however this requires a degree of interpretation by the reader.  There are some basic presentational errors and
typos in the material as presented (e.g. WP7 missing from Gantt; non-standard CV formats; some mandatory CV
sections missing).

The technologies invoked are all plausible and appropriate, although the criteria by which they were selected
against requirements is opaque. The LOLA and DANTE protocols have some drawbacks not mentioned in the
proposal (e.g., the need for dedicated hardware, cable-based transmission); an assessment of recent technologies
emerging from the music technology industry should be included, even if this assessment rejects them. The
proposal does not articulate why technological approaches such as IaaS, PaaS, SaaS, and LMaaS are more
appropriate than others; nor, given these are very high-level characteristics, exactly how it is expected they will be
realised and implemented in the RI or what different APIs might be expected to provide (some broad examples are
given in a business plan table, but none at a technical level).

Broadly, the coalition of partner support the RI is excellent, and overall should bring the requisite experience
required to establish and operate ARIIS. However the mapping of individual and institutional expertise is not
sufficiently detailed in the proposal, such that it is impossible to judge whether appropriate expertise and resources
are allocated to specific tasks. It would be helpful for Work Package descriptions to indicate the person-months
allocated to tasks, and which roles and institutions will work on those tasks.

The balance of roles is rather unclear. The specification indicates a full-time project coordinator and technical
coordinator across all 5 years (i.e. 10 person-years total); with developers at UiB for 1 person-year and Innlandet
for 6 person-years (although a different section of the proposal suggests UiB will undertake the majority of technical
development?). It is not clear whether the technical coordinator and ‘50% IT support persons from each institution’
will also contribute to software development. It is unclear how this software development resource is allocated to,
and within, WP; it is not clear that WPs leaders are local to the implementation resourcing allocated to their WP
(one might infer the developer staff will be based at a different institution) and, if at different sites, what remote
management structures will be put in place to ensure clear direction across institutional management boundaries.
Will the same developers move between multiple work packages, in sequence or in parallel? Or will effort be split
into a smaller number of specialised roles?

WP3 & WP5 will be critical to the project’s success, so it is unfortunate that important CV sections for their leader
(Jönsson) are incomplete. While the consortium includes commercial and industrial partners, it is not clear what
role they will play in development; if all development will take place in the IT Departments of the partner
Universities, they should indicate prior experience of successfully delivering national (rather than local)
infrastructures.

The structure of the work packages should be justified, as otherwise it might seem seems unnecessarily complex.
e.g. can WP5 be grouped with WP4? Why is there not a stronger tie or merger between WP1 and WP6
(requirements, and evaluation of meeting those requirements)? The description of the crucial WP7 appears
inconsistent with other statements in the proposal (Standard rather then nuanced contracts). It is well known how
much cultural heritage and creative industry use cases require sophisticated means for managing rights, and their
negotiations often involve complex workflows.
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A feasibility study is referenced, which sounds helpful, although no details or results are relayed in the proposal.
WP3 indicates a “large degree of R&D” remains to be completed in the project. The balance between software
developed by the consortium versus off-the-shelf commercial solutions is not clear – a license fee of 2.5M NOK per
annum is included without detail of what this provides for. WP2 includes a long list of (fairly generic) requirements
which have already been identified by the proposers: documenting the commercial solutions which can or cannot
address some, or all, of these requirements is not present; nor a work plan detailing how they will be met by new
software developments (i.e. these requirements are not explicitly carried through into work package tasks). As
such, it is difficult to assess whether the work package and management structure is a good configuration to meet
the needs of the project – conceptually there is a clear collaborative flow between work packages, but this is not
reflected in the detail within. On balance, it seems the proposed solutions are at Technology Readiness Level 6 or
higher, although a lack of detail in the proposal makes this assessment incomplete. WP7, on legal aspects of the
proposal, is clear and precise.

The inclusion of personally identifiable information in the content of digital assets (affecting GDPR) cannot be
dismissed by simply stating that users will make sure to adhere to GDPR. Processes to identify and manage
violations to GDPR within the use of the infrastructure should be established and means for supporting users in
identifying GDPR violations in their productions. This is a major risk for the sustainability of the proposed model
and it is dramatically underestimated by the proposal.

The business plan positively offers a number of possibilities for sustainable operation of the RI beyond the
establishment phase. This is excellent to see, but weakly evidenced. The income assumed is substantial, and
critical to the RI viability; it would therefore be helpful to see further detail of future RI users (e.g. specifically which
other academic disciplines) and letters of support substantiating this demand (e.g. from commercial users such as
cinemas, galleries), any international comparators or market research (e.g. viability of 50 events per year), and that
their business models would support the proposed charges.

Selected mark : 3 - Fair
The proposal broadly addresses the criterion, but there are a number of
significant weaknesses.

Overall assessment of the referee/panel based, on the criteria Excellence, Impact and Implementation.

ARIIS is an excellently motivated proposal for a RI, which would have clear and significant benefits for the Artistic
Research community, technological innovation, business, and wider society. The proponents of the RI make for an
excellent team, and bring good prospects for delivering both academic and civic impacts of great value. Completion
of such an RI would be of international significance.

The proposal has significant weaknesses in a lack of detail and attention when articulating the technological
challenges of creating such an RI, the need for a more detailed breakdown of requirements driven by AR activities,
and precise and concise explanation of how the RI activities, work packages, and structures will address these
challenges while meeting the needs of AR. These are surmountable issues, and one can infer the project team is
very capable of doing so, nonetheless the requirements and solutions are not sufficiently well evidenced in the
proposal, making it difficult to assess the project structures and budgets to a positive conclusion.

Assessment of funding proposals is always very competitive. Identifying needs and assembling an experienced
team is necessary but not sufficient. The panel commends the idea of this RI, and the motivation with which the
Norwegian AR community have worked together to create the proposal. We recommend the proposers consider

Overall assessment of the referee/panel

.

Page 7 of 9



resubmitting in due course, paying close attention to the quality of project presentation and the criteria by which the
proposal will be assessed, and ensuring these criteria are clearly and unambiguously addressed in as much detail
as possible.

The panel also recognises the potential dissonance between the strictures and technicalities of an RI specification,
compared to the fluidity of artistic activities present within AR. If this presents a challenge or tension, it is better to
identify and address it. It might be reasonable to question what we should expect of an RI for Artistic Research? If
the RI is embedded within the activities and processes of AR, perhaps we cannot assume a traditional approach to
RI design and specification as might be found in the physical sciences. Instead, perhaps these could be argued to
co-evolve during use of the RI as a part of Artistic Research? As such, might the project structure, management,
and work packages, become a framework within which there is freedom to experiment within broad technological
parameters, and for the RI to emerge as part of, as well as for, Artistic Research? This case is not currently made
by ARIIS, but there may be an argument that an RI which could take a fundamentally different approach to its
realisation would be appropriate for AR. A proposal of this sort would be a radical and high risk RI to fund, which
would need very careful structuring and justification, but which could offer an extremely exciting and ground-
breaking approach to a humanities RI. We cannot assure the success of such an approach, only that it may be an
interesting perspective to consider.

Selected mark : 4 - Good
The proposal addresses the criterion well. A number of shortcomings are
present.
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Comments to special points to consider

Special points to consider
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Fakultet for kunst, musikk og design lyser ut strategiske midler til 
kunstnerisk utviklingsarbeid.  

UiBs styre har bevilget en strategisk avsetning til kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Avsetningen er på 2 millioner kroner i 2022. Bakgrunnen 
for avsetningen er at mulighetene for eksternfinansiering av kunstnerisk 
utviklingsarbeid i universitets- og høyskolesektoren foreløpig er mindre 
enn for andre forskningsdisipliner. 

På denne bakgrunn lyser Fakultet for kunst, musikk og design ut 
prosjektmidler som skal stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid, både 
faglig og strategisk. Prosjektmidlene skal primært stimulere til 
prosjektutvikling og nettverksbygging som leder frem til større søknader 
om eksternfinansiering. Prosjekter med innslag av tverrfaglighet og/eller 
tverrfakultært samarbeid vil bli prioritert. Det samme gjelder prosjekter 
som retter seg inn mot UiBs strategiske satsinger [hyperlenke] og KMDs 
strategi [hyperlenke].  Se også fakultetets BOA- handlingsplan (lenke) 

Rammen for den enkelte søknad vil ligge mellom 100 000 og 400 000 og 
prosjektet må gjennomføres i løpet av 2022. 

Prosjektene vil bli vurdert av en komite nedsatt av fakultetet. Endelig 
tildeling gjøres av fakultetets ledergruppe. 

Prosjektene vil bli vurdert og rangert etter følgende kriterier: 

 Prosjektkvalitet og gjennomførbarhet 

 Relevans for UiB og KMD sine strategiske områder  

 Plan for å utvikle søknad(er) med ekstern finansiering 

 Tverrfaglig og/eller tverrfakultært samarbeid 

Det forutsettes at resultater fra prosjektene tilgjengeliggjøres i Research 
Catalogue. 

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig i Research Catalogue 9. Februar. 

Søknadsfrist er 23. februar 2022. 



 

Engelsk tekst 

The Faculty of Fine Art, Music and Design announces available project funds for artistic 
research (projects) 

The University board has made a strategic provision of 2 million NOK for artistic research in 
the 2022 budget. The background for this provision is that the opportunities for external 
funding of artistic research in the university sector are limited compared to those of other 
research disciplines. 

The Faculty of Fine Art, Music and Design is happy to announce available project funds for 
artistic research. The funds will primarily go toward stimulating project development and 
networking that lead to larger applications for external funding. Applications with elements 
of interdisciplinary/cross disciplinary collaboration or that target the UiB (hyperlenke) 
and/or KMD (hyperlenke)strategic focus areas will be given priority. See also our BOA Action 
Plan (hyperlenke) 

The Faculty accepts applications for founding between NOK 100 000 and NOK 400 000, and 
all project activities must be completed in 2022. 

All applications will be reviewed by a committee appointed by the faculty. The final 
allocation of funds will be made by the faculty leader group. 

Applications will be appraised and ranked according to the following criteria: 

 Project quality and feasibility 
 Relevance for UiB/KMD strategic focus areas 
 Plans for developing application(s) for external funding 
 Interdisciplinarity and/or collaboration across faculties 

 
It is a premise that results from funded projects are made available in the Research 
Catalogue Portal. 
 
Application form will be available in Research Catalogue portal 9th February 2022 
 
Application Deadline: 23rd February 2022. 



 Norsk tekst:  

Fakultet for kunst, musikk og design lyser ut midler som skal stimulere forskning i alle fagdisiplinene 
ved fakultetet. Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekt, publisering, forskningsbasert 
undervisning eller etablering av nye forskningsgrupper. Prosjektmidler og midler til etablering av 
nye forskningsgrupper skal stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som helst leder frem til 
større søknader om ekstern finansiering. Søker må være ansatt ved KMD i fast eller åremålsstilling. 
Rammen for den enkelte søknad vil normalt ligge mellom 50 000 og 200 000 NOK. Prosjektet må 
gjennomføres i 2022.  

Lenker til KMD strategi og BOA handlingsplan. 

Søknadene blir vurdert og rangert etter 

 Prosjektkvalitet og gjennomførbarhet 
 Relevans for KMD sine strategiske områder 
 Tverrfaglighet og/eller tverrfakultært samarbeid 

Søknadskjema vil være tilgjengelig i Research Catalogue 7. februar for følgende fire 
søknadskategorier: Forskningsprosjekt, publikasjon, forskningsbasert undervisning og etablering av 
nye forskningsgrupper.  

Lenke til RC 

Frist for søknad er 23. februar 2022. 

Engelsk tekst:  

The Faculty of Fine Art, Music and Design announces strategic funds to stimulate research in all 
disciplines at the faculty.  Applications are welcome within these categories: Research project, 
Publication, Research based teaching projects and Establishment of new research groups. The funds 
will primarily go toward stimulating project development and networking, preferably where activity 
will lead to larger applications for external funding. Applicants must be employed by KMD in a 
permanent or fixed-term position. The limit for the individual application will normally be between 
NOK 50 000 and NOK 200 000. The project activities must be completed I 2022.  

You can find KMD strategy and BOA action plan here. 

Applications will be appraised and ranked according to the following criteria:  

1) Project quality and feasibility 
2)  Relevance for KMD strategic focus areas 
3) Interdisciplinary and/ or cross disciplinary collaboration 

 
Application forms will be available in Research catalogue from 7th February for the four following 
categories: Research project, Publication, Research based teaching projects and establishment of 
new research groups.  

Lenke til RC:  



Application deadline is 23. February 2022  

 

 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

STUDIEUTVALGET - KMD 
 

Sak nr.: 2/22 
 

  

Sakstype: Oppfølging  Møte: 1/2022 
 

       

Implementeringsplan for endrede studieplaner for BA-kunst, MA-kunst, og BA -
design: Milepæler og ansvarsfordeling 
 

 
Bakgrunn 
Arbeidet med redesign av studieprogrammene har fulgt SU-KMD siste året. Forslag til 
redesign og tilhørende emnebeskrivelser ble forelagt KMDs studiekvalitetskomite for vurdering 
og gjennomgang, den 9. desember 2021. Det foreliggende arbeidet ble vurdert i henhold til:  
 

1) UiBs studieforskrift (relevant utdrag vedr krav til studieprogram, undervisning og 
vurdering) 

2) NOKUTs tilsynsforskrift § 2-2 Krav til studietilbudet og §2-3 Krav til fagmiljø, og det 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

3) Dekanens anbefalte føringer for studieprogramdesign og emner (BA og MA), 
SU-KMD sak 20/20 (24.09.20) 

 
Studiekvalitetskomiteen gjorde følgende vedtak: 
 

KMDs studiekvalitetskomite viser til gjennomgang av foreliggende materiale, og anbefaler at dette gjøres    
kjent ved fakultetsstyrets behandling av saken. Komiteen anerkjenner det omfattende arbeidet som er 
lagt ned i redesign av studieprogrammene. 

Studiekvalitetskomiteen mener at de manglene som er påpekt i saksfremlegget må på plass før 
programmene er komplett. 

 
Studiekvalitetskomiteen anbefaler videre prosess med disse forbeholdene, med videre implementering 
og mål om oppstart høsten 2022. 

 
Merknad: KMDs studiekvalitetskomite har hatt svært kort tid for vurdering av et omfattende materiale. 
Flere forbehold om anbefalinger er nevnt i saksfremlegget. Det må derfor påregnes at dette kan få 
betydning for implementering av nye emnestrukturer og emner. 

 
I fakultetsstyremøtet 16. desember (sak 80/21) sluttet fakultetsstyret seg til 
studiekvalitetskomiteens vurderinger, og vedtok studieplanendringene slik de ble presentert. 
Fakultetsstyret ba om å få lagt frem jevnlige løypemeldinger i løpet av vårsemesteret om 
implementeringen. 
 
Prodekan for utdanning presenterte en grovskisse for fremdriftsplan i fakultetsstyremøtet, 
som videre vil være utgangspunktet for SU-KMDs vurdering og oppfølging. 
 
 
Til saken – grovskisse: milepæler og ansvarsfordelinger 
De ulike leddene i implementeringsplanen er avhengig av hverandre. Det er en forutsetning at 
ansvar fordeles og arbeidet følges opp i de roller/funksjoner som skisseres. Oppstart høsten 
2022 forutsetter også en tidsplan som overholdes. Grovskissen foreslås slik, og gjennomgås 
videre i SU-KMD-møtet: 



 

Tids-
periode 

Instituttleder 
 

Programledelse/ 
programstyrene 

Studieadministrasjon 

1. januar - 
15. januar 

Budsjett og fordeling 
av ressurser til emner 
må gjøres ferdig. 
 

 
 
 
 
 
 

Arbeid med 
ferdigstilling 
av emnebe-
skrivelser 

 i hh til SKUs 
vurdering  
og vedtak  

fra 9/12/21. 
 
 
 
 
 
 

Utarbeide 
fremdrifts-

plan for 
program-

evaluerings-
prosess: 

 
(2-års 

periode) 
 
 
 
 

Ferdigstilles! 

Forslag til emneansvarlige 
for de ulike emnene 

Etablere workshops: 
1.oversikt over arbeidsfeltet  
2. avklaringer av behov/prioriteringer 
3. Detaljert fremdriftsplan v-22 

15. januar –  
31. januar 

Oppnevning av 
emneansvarlige. 
Arbeidsavtaler  

Klargjøring av valgemner, 
opptak/etc 

Studieplan- og emne strukturer 
legges inn i FS 

Instituttråd: 
Saksforhold/ 
løypemelding 

Forberede informasjon 
som studieadm. skal gi til 
nye søkere 

Involvering av verkstedsleder og evt 
ressursgruppen i planarbeidet 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Avklare praktisk om inn-
/utveksling 

Informasjon til nye søkere 

1. februar – 
15. februar 

 Emneansvarlige: 
arbeidsprosess med 
studieadm 

Workshops og arbeidsmøter – 
sammen med nye emneansvarlige 
(gjentas utover) 

15. februar 
– 
28. februar 

 Workshops/ seminarer 
Fagmiljø 

Informasjon og arbeidsprosesser for 
studentmobilitet 

SU-KMD: første planleggingsmøte om semesterstart 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Ferdigstilling av 
revisjon/korrigering av 
emnetekster og 
vurderingsenheter 

Emnebeskrivelser og revisjoner 
legges inn i FS 

1. mars - 
15. mars 

Instituttråd: 
vedta reviderte emner 
og korrigeringer som 
skal være gjeldende i 
emner fra H-22 

Workshops/ seminarer. 
 
Undervisnings- og 
aktivitetsplaner i emnene 
må vurderes sammen 
med studieadm og 
vekstedsleder.  
Logistikk og 
ressursbehov. 

Forberedelser og tilrettelegginger 
med utgangspunkt i estimater: 
logistikkbehov og avklaringer. 
 
Verkstedsleder og studieadm. 
Ressursgruppen 15. mars – 

31. mars 
Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

1. april – 
15. april 
 
Påske:  
14. -18. 

Instituttråd: 
Vedta fremdriftsplan 
for programevaluering 

 
 
 

Emneansvarlige:  
Frist for innmelding av 
undervisningsaktiviteter i 
emnene. 

Workshops: 
FS/TP/MittUiB 
 
Studieadm-verksteder- Logistikkplan 
for emner/ valgemner. 

15. april –  
30. april 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Arbeid med 
sensorveiledninger i alle 
emner  

FS: Flytte over gamle studenter til ny 
studiestruktur 

Timeplanlegging og koordinering av 
aktiviteter. Logistikk og ressurser 

1. mai – 
15. mai 

Instituttråd: 
Status og evt innspill 

Workshops 
emneansvarlige 

Informasjonsmøter med «gamle» 
studenter. Bl.a. valgemner 

15. mai – 
31. mai 

Informasjon til 
fakultetsledelse: 
løypemelding. 

Felles planleggingsmøte om semesterstart: plan for 
informasjonsmøter til nye og gamle studenter 
 

1. juni – 
15. juni 

 Planleggingsmøter og 
forberedelser til 
semesterstart 

1/6: Frist for publisering av 
timeplaner og emnebeskrivelser 

1. august –  
15. august 

Planleggingsdager: alle 
Semesterstart 

 
SU-KMD inviteres til å komme med innspill til grovskissen, med evt andre viktige milepæler. 
 
 
 
 
 
 



Forslag til vedtak: 
SU-KMD slutter seg til oversikten, med de innspill som fremkom i møtet. 
 
SU-KMD ber om at programstyrer og institutt lager mer detaljerte planer og 
ansvarsbeskrivelser i henhold til grovskissen. Studieadministrasjonen bes om følge opp 
programstyrer og emneansvarlige i de ulike del-prosessene for implementering og oppstart i 
henhold til tidsplan. 
   
  
 
Åsil Bøthun 
Prodekan  
for utdanning 

 
     
    Hilde Skare 

Studiesjef 
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Synlighetsrapport KMD – status 2021 

 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret ba i sak 05/21 å få en oversikt over KMDs synlighet.   
Arbeidet med rapporten er utført av Gruppe for formidling og kommunikasjon (GFK) og viser 
hvordan gruppen har arbeidet systematisk og strategisk med synliggjøring av KMD og dets 
aktiviteter.   

Fakultetsstyret orienteres med dette om status for året 2021, tiltak som er prioriterte for 
kommende år, samt oversikt over KMDs synlighet i eksterne – og interne – kanaler. Status 
viser en positiv utvikling i tall. Rapporten viser en analyse av tilgjengelig statistikk på sosiale 
medier, nyhetsmedier, annonsering og nettsider.  
Evalueringen av nettsiden som ble fremlagt for fakultetsstyret 29.april 2021 (SAK 54/20 
d) viste at det er behov for at KMD beholder en egen nettside inntil UiBs nye nettsider 
lanseres. Rapporten viser at det under pandemien har vært en økning i trafikken på våre 
nettsider. GFK jobber kontinuerlig med formidling av konserter og utstillinger, samt 
kommunikasjon knyttet til rekruttering av studenter, og fungerer også som mediekontakt der 
det er relevant.  

Sakene som publiserer på nettsiden deles også på sosiale medier, og generer aktivitet og 
publisitet, slik bindes de ulike kanalene sammen. Nyhets- og kalenderoppslagene publiseres 
også indirekte på UiB.no gjennom en integrasjon mellom KMDs og UiBs sider. All 
innholdsproduksjon formidles videre til Kommunikasjonsavdelingen sentralt på ukentlige 
møter, som ofte gir oppslag i UiBs sentrale kontoer for sosiale medier.    

Det anbefales en ytterligere satsing på arbeidet med rekruttering. Det ønskes en enda større 
bevissthet om hva som skal kanoniseres i hvilke kanaler på alle nivå på fakultetet, selv om 
det gjøres mye godt arbeid allerede.  
 

Rapporten er vedlagt, og viser noe av den bredden aktiviteten ved fakultetet i 2021. Det 
ønskes gjerne innspill på format og innhold.  
 
 
Frode Thorsen 
dekan   
  
 
 
Vedlegg: 

  Synlighetsrapport 

Dato: 04.02.22  

Arkivsaksnr: 2022/1858-18 

Fakultet for kunst, musikk og design 

14/22 Orienteringssak b) 

10. februar 2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 



1

Året 2021:  
En rapport om KMD sin  

synlighet i året som gikk.

Synlighet  
2021
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Gruppen for formidling  
og kommunikasjon
Gruppe for formidling og kommunikasjon har som definerte oppgaver å gi støtte til formidling og kom-
munikasjon, men skal også i henhold til strategien prioritere hva som skal kommuniseres og formidles.  

Gruppen utgjør 2,5 årsverk, der 2 årsverk (3 personer) er ansatt ved KMD mens 0,5 årsverk er dedikert 
fakultetet, men er ansatt ved UiB sin kommunikasjonsavdeling. 

Vi har kompetanse innen: Design, foto, kunst, tekst, redaktørarbeid, kommunikasjonsplaner, sosiale 
medier, innholdsproduksjon, medierådgiving- og strategi, administrasjon, nettsider, engelsk, samt lang 
erfaring fra instituttene ved KMD og Kommunikasjonsavdelingen sentralt.  

Gruppen deltar gjennom fakultetskontakten på ukentlige møter med Kommunikasjonsavdelingen, UiB.  

Karina Birkelund Johansen

Rådgiver, kommunikasjon  
og formidling 100%

Anette Andersen

Rådgiver, kommunikasjon  
og formidling 50%

Gard Andreas Franzsen

Rådgiver, kommunikasjon  
og formidling 50%

Hilde Kristin Kvalvaag

Rådgiver / fakultetskontakt, 
Kommunikasjons avdelingen 

UiB sentralt, 50%

E-post:  
kommunikasjon@kmd.uib.no kmdbergen kmdbergen Fakultet for kunst, 

musikk og design
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Fakultetets strategi
På fakultetsstyrets bestilling har Gruppe for formidling og 
kommunikasjon ved KMD utarbeidet en årsrapport som 
går gjennom gruppens arbeid og prioriteringer i 2021. 
Hovedfokus i rapporten er synlighet og oppfølging av 
fakultets strategi. Rapporten tar utgangspunkt i følgende 
punkter i strategien: 

• formidle den faglige virksomheten i hele sin bredde 
gjennom konserter, utstillinger, visninger, prosjekter og 
publikasjoner 

• 
• formidle innsikt i faglige prosesser og resultater 
• 
• være en aktiv medspiller i den internasjonalt orienterte 

kulturbyen Bergen 
• 
• stimulere studenter og ansatte til å delta aktivt i offen-

tlig debatt 
• 
• utvikle langsiktig samarbeid med relevante aktører i 

kultur-, næringsliv og offentlig sektor 
• 
• utvikle digitale formidlingsplattformer tilpasset virk-

somheten 
• 
• engasjere motiverte alumni som formidlere og ambas-

sadører for KMD 

 
(Fra KMDs strategiplan 2018-2022) 
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Topp: KMD i Tårnsalen, samarbeid med UiB sentralt. Venstre: Rørsle, et prosjekt for bærekraft og klima. 
Høyre: Intervju med Guro Kverndokk om det tverrfaglige prosjektet “Klimakonferansen”. 

https://kmd.uib.no/no/om-Fakultet-for-kunst-musikk-design/strategiplan#anchor-3


Skjermdump fra KMD sin Instagram. Noen eksempler på virksomheten, KMD, sine aktiviteter 2021. 

En virksomhets kultur  
kommer til uttrykk gjennom 
virksomhetens kommunikasjon

Formidling av den faglige virksomheten ved KMD er med på å 
skape identitet og synliggjøre verdier. Denne synliggjøringen er 
viktig for å opprettholde og videreutvikle fakultetets omdømme. 
Gruppe for formidling og kommunikasjon (heretter GFK) jobber  
med å formidle bredden av konserter, utstillinger, visninger, 
prosjekter og publikasjoner. Dette viser at KMD er en toneangi-
vende, internasjonal og profesjonell aktør og en arena for deling 
av kunnskap, erfaringer og opplevelser. GFK sikrer at omtale og 
presentasjon av KMD skjer på profesjonelt vis, i relevante kanaler.   
Kommunikasjonen skal ha en naturlig autoritet som reflekterer 
faglig innsikt innen fakultetets fagområder. 

For at KMD skal kunne skape bevegelse i omverdenen, slik strategien  
legger opp til, er det viktig at fakultetet tar et aktivt ansvar i  
arbeidet mot diskriminering og ekskludering. Synliggjøring av de 
konkrete mangfolds- og likestillingstiltak fakultetet har igangsatt, 
utgjør også et bidrag til bekjempelsen av diskriminering generelt 
i samfunnet. Som institusjon har vi påvirkningskraft. I henhold til 
fakultetets strategi har GFK i arbeidet med synliggjøringen alltid 
et bevisst forhold til hvilke saker, bilder og sammenhenger som 
fremmes. 

Eksempler på strategisk synliggjøring av mangfold: 

– Jazzkurs for jenter  
– Jeg er-serien på Instagram og Facebook 
– Innlegg om Voices: Svart estetikk og kunstterapi 
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Fokusområder for GFK på 
KMD i 2021 – og i 2022 

Vi har fokusert på avgangsutstillinger og -konserter for studen-
tene. Mens arbeidet knyttet til utstillingene i hovedsak har vært 
uproblematisk, har det vært utfordrende å formidle konserter uten 
publikum. Vi forventer at denne situasjonen bedrer seg i 2022.  

Det har også vært utfordringer knyttet til å gode rutiner rundt 
visning av kunstneriske resultat for ph.d.-studenter og forsknings-
prosjekter. Kunstnerisk forskning er et nytt felt som krever nye 
måter å organisere arbeidet på, også for oss som jobber med 
kommunika sjon.  GFK har i løpet av 2021 jobbet tett sammen med 
studie- og forskningsgruppene for å profesjonalisere prosessene, 
og skape mer effektive rutiner slik at arbeidet flyter bedre innad  
på fakultetet. 

Et annet fokusområde for GFK er KMD sine nettsider og sosiale 
mediekanaler. Disse er først og fremst rettet mot eksterne mål-
grupper. Statistikk viser at besøk på nettsiden øker, det gjelder 
også Instagram, mens aktiviteten på Facebook er lavere. Dette 
er en del av en større trend, der Facebook taper terreng, særlig 
blant unge.

GFK har alltid rekruttering i tankene i kommunikasjonsarbeidet. 
Målet er å nå målgruppene våre med relevante og aktuelle bud-
skap. Lykkes fakultetet i dette arbeidet styrkes både fakultetets 
omdømme og merkevare. GFK ser det som hensiktsmessig med 
en økt satsing på og koordinering av rekruttering av både student-
er, stipendiater og ansatte. 
 
 Avsnitt fortsetter →
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Eksempler på saker fra KMD sine nettsider som tar for seg studentaktivitet, forskningprosjekter og utstillinger.

https://www.nytimes.com/2021/10/04/technology/facebook-files.html
https://www.nytimes.com/2021/10/04/technology/facebook-files.html
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Avsnitt fortsetter → 

I 2021 gjennomførte fakultetet en evaluering av KMDs nettsider. 
Arbeidet ble utført av en arbeidsgruppe oppnevnt av fakultets-
styret og med GFK som sekretær. Evalueringen trakk frem at 
nettsiden “speiler KMD sine verdier, strategi og visuelle identitet”, 
og i rapporten beskrives nettsiden som den viktigste bæreren av 
den visuelle identiteten. KMDs identitet vant i 2018 Gull i Euro-
pean Design Awards, fikk bronsjeløven i Cannes og ble kåret til 
en av årets identiteter av det ledende internasjonale designmaga-
sinet Creative Review. Alt dette tilsier at den visuelle identiteten, 
og derunder nettsidene, er viktige synliggjøringstiltak. Rapporten 
konkluderer med at “Å beholde KMD sin visuelle identitet opplever 
arbeidsgruppen som essensielt for å opprettholde omdømmet, og 
fakultetet har et behov for å samles under en annerledes identitet 
enn UiB – det visuelle uttrykket vi kommuniserer ut må være i 
samsvar med eller aller helst av en høyere kvalitet enn andre  
utdanningsinstitusjoner vi sammenligner oss med.” 

Bærekraft er sentralt i UiBs nåværende strategi og er et eksempel 
på noe som kan påvirke fakultetets omdømme. Det digitale setter 
spor etter seg i form av Co2-utslipp (spesielt lagringskapasitet). 
Fakultetets benytter seg av de grønneste, tilgjengelige serverne i 
Norge, og vi har gjort ytterligere endringer slik at utslipp ved besøk 
på våre sider har gått ned. I fremtiden må KMD gjøre enda mer, 
mengden data vi har på servere skaper betydelige utslipp.  

I løpet av året har vi hatt møter og workshops med Det mate matisk-
naturvitenskapelige fakultet, som særlig har satset på sosiale me-
dier og studentmentorer i sitt kommunikasjonsarbeid. Møtene har 
inspirert til opprettelse av en egen TikTok-kanal vi har store am-
bisjoner for, og ønsker å fortsette å videreutvikle. GFK mener at 
en slik kanal i større grad vil nå yngre søkere til studie tilbudene ved 
KMD. Ambisjonen innebærer også å samarbeide mer med student-
mentorer ved KMD. GFK har også jobbet for å komme tettere på 
studenter i ulike faser av studieløpet. Dette har ført til samarbeid 
med studenter og ny Instagram-konto i regi av Institutt for design.

Venstre: Skjermdump fra TikTok-profil og video. Høyre: Eksempler på vellykkede studentsamarbeid, bruk av 
studentmentorer og synliggjøring av studentenes hverdag. 



Fakultetets nettsider har hovedfokus på eks tern 
rekruttering, og hovedmålgruppen er poten sielle 
nye studenter. Noe av det viktigste KMD gjør 
er å rekruttere gode, motiverte studenter. For 
intern informasjon som retningslinjer, studie-
planer, samt opptak m.m. linkes man opp til UiB  
sine nettsider.

• Vi skal formidle den faglige virksomheten i 
hele sin bredde gjennom konserter, utstil-
linger, seminarer og forelesninger, visninger, 
forskningsprosjekter og publikasjoner 

Google analytics leverer statistikk for nettsiden 
til KMD og er standard måleverktøy for internett-
sider internasjonalt. De fleste besøk på kmd.uib.
no kommer direkte til siden eller via søkemotor-
er, men også gjennom såkalte referrals - henvis-
ninger på norsk. Majoriteten av disse igjen kom-
mer fra uib.no, for eksempel fra kalenderoppslag 
eller studie/opptaksinformasjon som er lenket 
til KMD. Ca 7,5 % av alle økter kommer via so-
siale medier (95 % av disse er fra Facebook og 
4 % fra Instagram). Sammenlignet med 2020 
gikk det totale antall sidebesøk opp med 37,94 
% i 2021 (se graf under). Ved første øyekast 
er dette imponerende, men sammenlignet med 
det pandemi frie 2019 har det totale antall side-
besøk gått ned 6 % i 2021. Likefullt har unike 
sidevisninger (sidevisning til unik bruker) gått 
betydelig opp. Det er rett og slett for tidlig å si 

om 2021 er den nye normalen, hvor det er økt 
digital bruk generelt i samfunnet. Statistikken 
viser en tydelig økning på hele 42 % fra 2018 
til 2021 i antall unike brukere. Samtidig er hver 
enkelt bruker mindre engasjert ved at de i snitt 
besøker færre sider. Når det gjelder innholds-
produksjon i 2021 lagde gruppen 115 nyhets- 
og kalendersaker, som er omtrent som i 2020, 
men lavere enn 2019. Gruppen ved fakultets-
kontakten har også gjennom året jevnlig produ-
sert saker til UiBs internettavis På Høyden. 

KMDs digitale synlighet i tall for 2021 

Se alle kalenderoppslag

Unike brukere 2018-2021: 2018: 75.241 2019: 73.090 2020: 58.200 2021:106.787
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www.kmd.uib.no
www.uib.no
www.uib.no
https://kmd.uib.no/no/kalender
https://kmd.uib.no/no/kalender


Sosiale Medier
Et sentralt mål i KMD sitt sosiale mediearbeid, har vært å:

• utvikle digitale formidlingsplattformer tilpasset virksomheten 

 I 2021 har GFK hatt mange samarbeidspartnere på nett og  
sosiale medier. Disse har strukket seg på tvers av både fakultet,  
institutt og universitet, i tillegg til faglige organisasjoner og medie-
hus. Fra samarbeid om kjeveplager (Institutt for klinisk odontologi) 
til å løse klimautfordringene (Toronto University, Exit Earth), har vi 
ønsket å vise frem vår evne til å samarbeide tverrfaglig. 

Gjennom året har vi også tatt i bruk flere nye emneknagger som 
vi ønsker å videreutvikle. Eksempler på dette er: #BarepåKMD, 
#FolkpåKMD og #JegEr. Disse ønsker vi å ta med oss videre inn i 
vårt kommunikasjonsarbeid i 2022.  

Foruten dette har vi også plukket opp og solgt inn (pitchet) spen-
nende prosjekter til blant annet På Høyden, kampanjer i regi av 
UiB sentralt, BA og BT.

Kanal

Kalenderoppslag

Stories 2021

Følgere

Økning siste år

Rekkevidde / 
publikum inkl.
sponset innlegg

Engasjement

Innlegg

Facebook Instagram Tiktok

90 71 5

44 events

n/a

6228

300

198.400 personer 
nådd i 2021

40.120 i 2021 900 siste 90 dager

13.900 kontoer nådd 
siste 90 dager

700

3750

1034

n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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Fra Facebook-post: ICEOLATION - An Ode to nature, som en del av Ice Music 
Festival. Et kurs i samarbeid med flere organisasjoner.

Skjermdump fra KMD sin Instagram: Fra samarbeid på tvers av fakultet, universitet og organisasjoner.  
Fra venstre: TMD- kjeveplager, 8.mars i Bergen, Kvinnedagen og KMD i Bergensavisens Instagram.

Målinger : KMD sine sosiale medier 2021



KMD i interne og  
eksterne media 

Medieoppslag
KMD har i året som har gått høstet mye god omtale i norske me-
dier. Vi vil i det følgende gi noen eksempler på det vi ser på som 
positive og omdømmebyggende saker for KMD. 

Blant disse er f.eks. svært god kritikk og bred omtale til master-
utstillingen i kunst, Kjetil Møster sitt kunstneriske utviklings-
arbeid, designstudenters prosjekt med planter på busstopp.  
I tillegg er dekning av nytt bygg for Griegakademiet en svært pos-
itiv sak for KMD. 

For balansens skyld vil vi nevne et par saker som har bydd på kom-
munikasjonsfaglige utfordringer. Av disse er Ane Hjort Guttus 
film som kritiserer KMD-bygget for å være kunstfiendtlig, samt 
saker knyttet til festspilldirektør og professor II ved KMD, Anders  
Beyers, avgang. 

GFK mener at det er hensiktsmessig, sammen med ledelsen, å 
evaluere sakene som har bidratt til god omdømmebygging. Det er 
også viktig å se på sakene som er utfordrende, for å stå best mulig 
rustet i møte med eksterne og kritiske medier.

Fullstendig liste over noen utvalgte medieoppslag kommer i  
slutten av dokuementet. Trykk her for å se lenkene nå.
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Medieomtaler på godt og vondt: Et utdrag eksempler på hvordan KMD har blitt omtalt i media.
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Deltagelse på UiB-arrangement 
Ved flere anledninger har KMD samarbeidet med UiB på felles-
drevne arrangementer. Det er viktig for fakultetet å være en syn-
lig og relevant samarbeidspartner med UiB sentralt og på tvers av 
andre fakultet. Noen eksempler på dette er:

• «Dig it up and put it in a bag» - Geir Harald Samuelsen.

• UiB Innsikt - Seminar som med utgangspunkt i  utstillingen 
«Dig It Up and Put It in a Bag» på Universitetsmuseet.

• Siste kapittel - Aldringsfestival

• UiBs 75 års jubileum: Besøksrekord på Åpen dag på museet, 
hvor KMD bidro med performance, foredrag og CD-lansering  
i Tårnsalen.

Internkommunikasjon i På Høyden
I UiB sin interne kanal, På Høyden, har KMD vært representert ved 
flere anledninger i 2021: 

• De har fremdeles den innstillingen at alt er mulig!
• Torsdagsbildet: Sail away med design-studentane
• «Alle ønsker å leve lenge, men ingen vil bli gammel»

Internkommunikasjon – Nyhetbrev
GFK har sammen med ledelsen utarbeidet og sendt ut nyhetsbrev 
ca. hver 3.uke i 2021. Vi jobber med en videreutvikling av form og 
innhold i nyhetsbrevet for å treffe bedre med målrettet informa-
sjon til alle ansatte ved KMD. 

Intern omtale: Gjennom samarbeid har KMD vært synlige på interne samarbeidsarrangement og i På Høyden.

https://pahoyden.no/adriana-alves-i-vinden-kmd/de-har-fremdeles-den-innstillingen-at-alt-er-mulig/109508
https://pahoyden.no/kmd-mollendal/torsdagsbildet-sail-away-med-design-studentane/112409
https://pahoyden.no/i-vinden/alle-onsker-a-leve-lenge-men-ingen-vil-bli-gammel/111041


Avgangsutstillinger og konserter: 
Året 2021 har vært et spesielt år for våre studenter. Likevel har 
prosjekter, utstillinger og konserter blitt gjennomført med stort 
pågangsmot, engasjement og masse talent. Det har vært stor 
medieinteresse for arrangementene både eksternt og internt  
på UiB. 
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Se oversikt over årets masterstudenter 
og masterarrangementer

Skjermdump fra KMD sine nettsider: Oversikt fra sak om KMD sine masterstudenter.

https://kmd.uib.no/no/kalender
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/master-ved-fakultetet-2021
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/master-ved-fakultetet-2021


Annen synliggjøring og  
andre rekrutteringstiltak 

I 2021 har Åpen dag blitt avholdt digitalt.  

Her har det vært produsert innhold til nettsidene på opendag.
no, med filmer og tekster. Tre filmer ble laget spesielt til dette 
formålet, henholdsvis i musikkterapi, musikkvitenskap og design. 
Av andre rekrutteringstiltak er annonsering svært viktig gjennom 
hele året, f.eks. i Ballade, Kunstkritikk og via Facebook-annonser. 

13

Personsider: Sidene er strategisk viktige i synlighetsarbeidet, men 
det er utfordrende å få den enkelte ansatte til å legge informa sjon 
på sin personside på uib.no. Alle på UiB har ansvar og kan redi-
gere sin side. For å sette søkelyset på dette trengs det en enhet-
lig strategi samt at instituttledere vektlegger betydningen av gode 
personsider ovenfor de ansatte på instituttene. GFK kan bistå i  
arbeidet. 
 
 Avsnitt fortsetter →

Utfordringer knyttet  
til synliggjøring

Eksempler på annonser i sosiale medier i tillegg til nettside-annonse og video produsert for Åpen Dag.
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Avsnitt fortsetter → 

Kreditering av tilhørighet til institusjon: Det er også vanske-
lig å få ansatte ved instituttene til å kreditere KMD og UiB i 
forbindelse med utstillinger, konserter, publikasjoner m.m. Alle 
fulltidsansatte er forpliktet til dette, og det er av stor betydning 
for å synliggjøre fakultetet. Dessverre mangler krediteringen 
ofte. GFK og forsk ni ngsgruppen har ferdigstilt en mal for kredit-
ering og avklart hvordan kreditering skal foregå.  

Synliggjøring av faglig aktivitet: Å fange opp mangfoldet som 
skjer ved, og i tilknytning til, fakultetet er utfordrende. For å 
kunne synliggjøre den faglige aktiviteten er vi avhengige av å bli 
kontaktet av instituttene og deres ansatte. I året som har gått har 
GFK særlig vært lagt vekt på de store forskningsprosjektene ved 
instituttene og ellers gjort prioriteringer sammen med institutt-
lederne. Fra 2022 vil vi reetablere faste møter med instituttene 
for å komme tettere på den faglige aktiviteten. Da vil vi kunne 
trekke denne inn i det arbeidet gruppen gjør i enda større grad 
enn i 2021.  

GDPR: I alt vårt arbeid må gruppen forholde seg til de lover og 
regler som gjelder for personvern. I mange tilfeller er dette kom-
pliserende for vårt arbeid, spesielt for publisering i sosiale medier.

Det finnes flere utfordringer med å dokumentere aktiviteter på kurs og i studiehverdagen. Her er GFK avhengig 
av tett kontakt med instituttene og god rutine for å følge regler for personvern.
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Noen av våre samarbeidspartnere i 2021 

Bergen Offentlige bibliotek 
Bergen Assembly 
Galleri Salhus 
KODE 
Cornerteateret 
Troldhaugen 

Skyss/Apriil (Reflekskampanje)
Fjell Light festival 
Ice Music Festival   
Bergen Arkitekthøgskole (BAS) 
Sabanci University (Turkey)
8. mars i Bergen

Flere utvalgte:
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Noen eksempler på mediedekning i 2021

Byråkrati og ubrukelege nybygg. Kunstutdanningane 
fjernar seg frå kunsten, meiner professor.  
(Khrono, 28.08.2021)

Nå kommer endelig det nye Grieg-bygget. 
(Studvest, 14.01.2021)

Kreative studenter sørget for tre dagers grønn glede. 
(Bergensavisen, 25.05.2021)

Presentasjon av doktorgradsarbeid under Nattjazz. 
(Jazz i Norge, 11.05.2021)

Torsdagsbildet: Sail away med design-studentane. 
(På Høyden, 02.09.2021)

I Tårnsalen, i mørket, står både jeg og sansene i full giv akt. 
(Bergens Tidende, 21.05.2021)

Masterutstillingen i Bergen viser hva kunstutdannelsen er godt 
for. (Subjekt, 22.04.2021)

– De har fremdeles den innstillingen at alt er mulig! 
(På Høyden, 06.05.2021)

Alone, together – Robert Carter on Masterutstillingen KMD 
2021. (VISP, 28.04.2021)

KMD har samlet hele universet på fem rom. 
(Studvest, 20.04.2021)

Særdeles vellukka frå morgondagens stjerner. 
(Bergens Tidende, 19.04.2021)

Den som har begge beina på jorda står stille. 
(Kunstkritikk, 27.04.2021)

Kjetil Møster har hatt ei livsomveltande oppleving. Det blir det 
konsert av. (Bergens Tidende, 09.05.2021)

To timers reise gjennom forunderlige lyder. 
(Bergens Tidende, 02.06.2021)

UKAS JAZZPROFIL: Stephan Meidell 
(Jazz i Norge, 08.11.2021)

Avgått festspilldirektør mister sin stilling ved Universitetet i 
Bergen. (Bergens Tidende, 04.10.2021)

Fargefantasten Thomas Pihl åpner utstillingsåret på Kode. 
(Bergens Tidende, 20.01.2021)

https://khrono.no/byrakrati-og-ubrukelege-nybygg-kunstutdanningane-fjernar-seg-fra-kunsten-meiner-professor/605162
https://khrono.no/byrakrati-og-ubrukelege-nybygg-kunstutdanningane-fjernar-seg-fra-kunsten-meiner-professor/605162
https://khrono.no/byrakrati-og-ubrukelege-nybygg-kunstutdanningane-fjernar-seg-fra-kunsten-meiner-professor/605162
https://www.studvest.no/na-kommer-endelig-det-nye-grieg-bygget/
https://www.studvest.no/na-kommer-endelig-det-nye-grieg-bygget/
https://www.ba.no/kreative-studenter-sorget-for-tre-dagers-gronn-glede/s/5-8-1616234
https://www.ba.no/kreative-studenter-sorget-for-tre-dagers-gronn-glede/s/5-8-1616234
https://jazzinorge.no/2021/05/11/kjetil-moster-disputerer-under-nattjazz/
https://jazzinorge.no/2021/05/11/kjetil-moster-disputerer-under-nattjazz/
https://pahoyden.no/kmd-mollendal/torsdagsbildet-sail-away-med-design-studentane/112409
https://pahoyden.no/kmd-mollendal/torsdagsbildet-sail-away-med-design-studentane/112409
https://www.bt.no/kultur/i/wearLP/i-taarnsalen-i-moerket-staar-baade-jeg-og-sansene-i-full-giv-akt
https://www.bt.no/kultur/i/wearLP/i-taarnsalen-i-moerket-staar-baade-jeg-og-sansene-i-full-giv-akt
https://subjekt.no/2021/04/22/masterutstillingen-i-bergen-viser-hva-kunstutdannelsen-er-godt-for/
https://subjekt.no/2021/04/22/masterutstillingen-i-bergen-viser-hva-kunstutdannelsen-er-godt-for/
https://pahoyden.no/adriana-alves-i-vinden-kmd/de-har-fremdeles-den-innstillingen-at-alt-er-mulig/109508
https://pahoyden.no/adriana-alves-i-vinden-kmd/de-har-fremdeles-den-innstillingen-at-alt-er-mulig/109508
https://visp.no/alone-together/
https://visp.no/alone-together/
https://www.studvest.no/kmd-har-samlet-hele-universet-pa-fem-rom/
https://www.studvest.no/kmd-har-samlet-hele-universet-pa-fem-rom/
https://www.bt.no/kultur/i/KygGn4/saerdeles-vellukka-fraa-morgondagens-stjerner
https://www.bt.no/kultur/i/KygGn4/saerdeles-vellukka-fraa-morgondagens-stjerner
https://www.kunstkritikk.no/den-som-har-begge-beina-pa-jorda-star-stille/
https://www.kunstkritikk.no/den-som-har-begge-beina-pa-jorda-star-stille/
https://www.bt.no/kultur/i/AloQoj/kjetil-moester-har-hatt-ei-livsomveltande-oppleving-det-blir-det-konse
https://www.bt.no/kultur/i/AloQoj/kjetil-moester-har-hatt-ei-livsomveltande-oppleving-det-blir-det-konse
https://www.bt.no/kultur/i/zgaB6v/to-timers-reise-gjennom-forunderlige-lyder
https://www.bt.no/kultur/i/zgaB6v/to-timers-reise-gjennom-forunderlige-lyder
https://www.bt.no/kultur/i/zgaB6v/to-timers-reise-gjennom-forunderlige-lyder
https://jazzinorge.no/2021/11/08/ukas-jazzprofil-stephan-meidell/?fbclid=IwAR1F0DEgJ8ob6JyCZcpQyaJhqfyIbbZ9RraR1yAmKIA3SZZLnt3CsufT8P4
https://jazzinorge.no/2021/11/08/ukas-jazzprofil-stephan-meidell/?fbclid=IwAR1F0DEgJ8ob6JyCZcpQyaJhqfyIbbZ9RraR1yAmKIA3SZZLnt3CsufT8P4
https://www.bt.no/kultur/i/1OVGJM/avgaatt-festspilldirektoer-mister-sin-stilling-ved-universitetet-i-berge
https://www.bt.no/kultur/i/1OVGJM/avgaatt-festspilldirektoer-mister-sin-stilling-ved-universitetet-i-berge
https://www.bt.no/kultur/i/GaB14B/fargefantasten-thomas-pihl-aapner-utstillingsaaret-paa-kode
https://www.bt.no/kultur/i/GaB14B/fargefantasten-thomas-pihl-aapner-utstillingsaaret-paa-kode
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