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Innkalt: Steinar Sætre, Kari Merethe Paulsen, Jarle Lars Rotevatn. 
Fra adm: Synnøve Myhre og Mona Størseth Emmerhoff 
 
Agenda 

Sak 01/23 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sak 02/23 Godkjenning av protokoll fra 7. september  

 
Drøftingssaker 

SAK 03/23 Økonomirapport per desember  
SAK 04/23 Handlingsplan for HMS for 2023   
SAK 05/23 HMS-rapport 2022  
SAK 06/23 HMS-avvik  
SAK 07/23            Fakultetsstyrets møteplan 2023 – 2024  
 

SAK 08/23 Orienterings- og referatsaker  

a) Oppfølging av ph.d.-prosesser ved Kunstakademiet – muntlig orientering   
b) Betaling for studenter utenfor EU og EØS   
c) Plan for vårens rekruttering av studenter  
d) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2022  
e) Synlighetsrapport   
f) Søknader til strategiske midler  
g) Universitetsstyrets strategi  
h) Status for strategiprosessen ved KMD  
i) Referat fra Arbeidsutvalget UHR- for kunst, design og arkitektur  
j) Utsikter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – muntlig orientering  
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INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALGET (IDU)  
14.12.2022 kl.13:30 – 14:30 Synnøve Myhres kontor, Møllendalsveien 61 

   

Protokoll 
Fremmøtt: Kari Merethe Paulsen, Simon Gilbertson, Steinar Sætre, Hilde Skare og Øivind Skaar. 
Fra adm: Eli Neshavn Høie og Mona Størseth Emmerhoff 
 
 
Agenda 

Sak 51/22 Godkjenning av saksliste og innkalling 
  Godkjent 

Sak 52/22 Godkjenning av protokoll fra 7. september 
Godkjent 

Drøftingssaker 

Sak 53/22 Økonomirapport per november.  
Rapporten tas til orientering. 

Sak 54/22 Budsjettfordeling 2023 
Budsjettet tas til orientering   

Sak 55/22 Reviderte retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger på Kunstnerisk 
grunnlag.  
Saken tas til orientering 
 

Sak 56/22 Evaluering av ph.d. ved Kunstakademiet 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 57/22 Bruk av handlingsplaner etter revidert strategiprosess 
  Saken tas til orientering 

Sak 58/22 Redesign av MA kuratorpraksis og MA design, oppretting av nye valgemner ved 
BAHF musikk. 
Saken tas til orientering 

 
Sak 59/22 Orienterings- og referatsaker  

a) Status for strategiprosessen 
b) NOKUT tilsyn – fremdrift 
c) KMD som miljøfyrtårn 
d) Helhetlig Internkontroll – status 
e) Tid til forskning – status for utvikling av verktøy 
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Økonomirapport pr desember 2022 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

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

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 31.12.2022 for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Økonomirapport KMD per desember 

Tabellen under viser fra KMD’s bevilgningsramme pr desember måned, inkludert endringer 

siden tildelt ramme ved starten av året.  

 

  

Dato: 27.01.2023 

Arkivsaksnr: 2021/7369 

2023/155-1 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Sak 06/23 

02.02.2023 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

Inntekter Fakultet for kunst, musikk 

og design  (tusen kr) Delprosjekt Bud 2022 Bud 2021 Endring Endring %

Basis 100000100 100 679      105 467      909            0,9 %

Resultatbasert uttelling åpen ramme 100000100 55 661        54 568        1 094         2,0 %

Resultatbasert uttelling lukket ramme 100000100 853            940            -87             -9,3 %

Delsum annuum 157 193      160 975      1 916         1,2 %

Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 100526100 22 283        20 708        1 575         7,6 %

Øremerkede midler annet 6 839          1 956         251            12,8 %

Delsum øremerket 29 122        22 664        1 826         8,1 %

Sum KD-inntekt 186 315      183 638      3 741         2,0 %

Instituttinntekter annuum 100000100 800            1 500         -700           -46,7 %

Instituttinntekter øremerket 100535100 400            -             400            

Sum instituttinntekter 1 200          1 500         -300           -20,0 %

GA-inntekt som settes av for investeringer 100000100 -2 000         -2 000        

GP-inntekt som settes av for investeringer -1 000         -1 000        

Investeringer finansiert av BOA -             -             

Avskrivningsinntekter 100000100 3 500          500            3 000         600,0 %

Øvrige inntekter grunnbevilgning 500            500            -             0,0 %

Sum grunnbevilgning 188 015      185 638      3 441         1,9 %

Bidragsmidler NFR 200            200            -             0,0 %

Bidragsmidler EU 400            400            -             0,0 %

Bidragsmidler andre 6 900          6 400         500            7,8 %

Bidragsmidler andre (oppdragsmidler) -             -             -             0,0 %

Sum bidrags- og oppdragsmidler 7 500          7 000         500            7,1 %

Sum totalt inntektsbudsjett 195 515      192 638      3 941         2,0 %
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Rammen for 2022 er internt fordelt iht. fakultetsstyresak 81/21 om budsjettfordeling 2022. 

 

Pr desember 2022 er totalt inntektsbudsjett 195,5’ mill. kr. KMDs grunnbevilgning (GB) pr 

desember er kr 188,0 mill. kroner, hvorav grunnbevilgningen annuum utgjør 157,2 mill. 

kroner i basis og resultatmidler, øremerkede midler utgjør 29,1 mill. kroner, instituttinntekter 

1,2 mill. kroner og avskrivningsinntekter 0,5 mill. kroner. Budsjettmål for bidrags- og 

oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er på 7,5 mill. kroner for 2022.  

Budsjettendringer siden januar 2022, der minus (-) = inntekt, dvs. tilleggstildeling: 

 

 

1. Status fakultetet totalt 

TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Årsbudsjett: Inntekter = årets tildelte ramme totalt, mens Kostnader inkluderer inngående 

balanse for overføringer fra 2021 på kr 23.286’, fratrukket budsjettert utgående balanse for 

overføring til 2023 på kr 13.000’. Sum totalt viser da budsjettert merkostnad på kr 10.286’.  

Regnskapet for året viser at fakultetets samlede inntekter er høyere enn budsjett hittil i år 

(særlig BOA), samtidig som kostnadene viser litt underforbruk. Ved årets slutt har KMD 

kostnadsført 5,57 mill. kroner mer enn inntektene, noe som betyr at overføringene reduseres 

tilsvarende fra 2022 til 2023. 

  

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Figur 1 viser utvikling i kostnader fra 2021 til 2022 hittil i år. Forbruket på Annen driftskostnad 

er en del høyere i 2022 enn 2021, først og fremst som følge av lavere aktivitet under 

pandemien i 2021.  

Delprosjekt Beskrivelse Periode Tildeling Annuum Øremerket

102568100 Forskningssatsing korona, KMD220208 Budsjett 2022 - Tiltakspakke for UiB knyttet til korona og konsekvenser for forskning - ny tildeling (20/12189)Mar-22 -226 538 -226 538

100577100 Internasjonalisering, KMD 211018 Utlysning av SPIRE-midler til fakultet og enheter i 2022 (21/16664)Mar-22 -133 000 -133 000

100583100 Vitenskapelig og teknisk utstyr,  KMD211022 Budsjett 2022 - Midler til forskningsinfrastruktur (19/23626)Mar-22 -1 530 000 -1 530 000

100000100 Uspesifisert annuum 220321 Tildeling av midler fra sentralpott for studiestart 2022 (13/3499)Mar-22 -57 900 -57 900

102978100 Klimasatsing, KMD 220429 Svar på søknad klimafond - Mia Maria Robsahm (KMD) (21/1286)Jun-22 -50 000 -50 000

102978100 Klimasatsing, KMD 220429 Svar på søknad klimafond - Courtney og Julia (21/1286)Jun-22 -65 000 -65 000

102746100 Lønn til studenter - pandemitiltak KMD220110 Bevilgning av midler for tiltak til oppfølging av studentene ved UiB (20/3025)Jun-22 -218 000 -218 000

100412100 Likestillingsarbeid, KMD 220929 Støtte til likestillingstiltak ved Fakultet for kunst, musikk og design (08/3244)Okt-22 -273 100 -273 100

100000100 Uspesifisert annuum 220822 Budsjett 2022 - Endret budsjettramme - RNB2022 (21/4311)Okt-22 318 000 318 000

103862100 Humaniorastrategien, KMD 221028 Tildeling av midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid 2022 - UiBs Humaniorastrategi 2018-2022 (21/4311)Des-22 -137 000 -137 000

102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD221207 Budsjett 2022 - Tildeling av midlar til kunstnerisk utviklingsarbeid (21/4311)Des-22 -2 000 000 -2 000 000

-4 372 538 260 100 -4 632 638
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2. Status grunnbevilgningen (GB) 

2.1. Status i forhold til budsjett 

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

 

Årsbudsjett (pr desember viser Budsjett hittil i år samme tall) viser hvordan årets tildelte 

grunnbevilgning, og forventede bruk av overføringer i 2022, er fordelt på kostnadsposter.  

 

KMD hadde et underforbruk på 23,29 mill. kroner (Overføring fra i fjor), som ble overført til 

2022. Kolonnen Årsbudsjett viser også at fakultetet budsjetterte med en overføring til 2023 

(Overføring til neste periode) på kr 13.000’. 

 

Tabell 2 viser grunnbevilgningen samlet og skiller ikke på grunnbevilgning annuum og 

øremerkede prosjekter. For grunnbevilgningen samlet viser regnskapet for 2022 et 

underforbruk i forhold til årsbudsjett. Underforbruket fremkommer imidlertid på øremerkede 

prosjekter, mens det er et merforbruk på annuum. Nærmere om status: 

• Inntektene er noe lavere enn årets budsjett, i hovedsak pga. reduserte bevilgninger på 

rekrutteringsstillinger som følge av færre stipendiater enn måltall.  

• Lønnskostnader viser samlet sett et merforbruk ift. budsjett hittil i år. Merforbruket er på 

GB annuum, mens det er underforbruk på GB prosjekt   

• Annen driftskostnad viser et stort underforbruk ift. budsjett hittil i år, først og fremst på GB 

prosjekt – særlig på rekrutteringsstillinger, brukerutstyrsmidler og vitenskapelig utstyr.  

• Interne transaksjoner viser merforbruk ift. årets budsjett. Det er sammensatt, men en 

årsak er at intern overføring til brukerutstyrsmidler ble redusert i forhold til budsjettert 

beløp. 
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2.2. Om overføring grunnbevilgning fra 2022 til 2023  

På grunnbevilgning (GB) overførte KMD 23,29 mill. kroner fra 2021 til 2022, hhv. med 17,81 

mill. kroner på GB annuum og 5,48 mill. kroner på GB øremerkede prosjektmidler.  

Ved inngangen til 2022 var det antatt at KMD ville få en tilnærmet normalsituasjon etter 

pandemien. Med utgangspunkt i fakultetets økonomiutfordringer budsjetterte KMD med en 

forventet nedbygging av fakultetets overføringer med 10 mill. kroner på GB – dvs. en 

nedbygging av overføringer fra 23,3 mill. kroner til 13,0 mill. kroner.  

 

Gjennom året ble prognosevurderingene jevnlig 

gjennomgått, og prognosen ble etter juli måned 

justert til 14,0 mill. kr i overføring. Årets sene 

tildeling på 2 mill. kr til kunstnerisk 

utviklingsarbeid var ikke inkludert i siste 

prognose, dermed er siste prognose 14+2 = 16 

mill. kr i forventet overføring.  

 

Endelig resultatet på GB ble 17,7 mill. kroner i 

overføring. Mange regnskapsføringer i årets to 

siste måneder gjør prognosearbeidet utfordrende 

og er hovedårsak til avvik i forhold til faktisk 

resultat. Fakultetets stramme rammer for 2023, 

og det å begrense negativt resultat i 2022 

(negativ overføring) på i hvert fall et av 

instituttene, er også gitt mye oppmerksomhet 

de siste månedene. Det kan også ha hatt 

betydning for noe høyere overføringer enn 

prognosen. 

 

Figuren til høyre viser siste års utvikling i 

overføringer, og viser tydelig hvordan 

koronapandemien i 2020 og 2021 førte til en 

økning overføringene, mens overføringene 

har gått ned igjen i 2022. 

  

KMD forventer dermed overføring på 17,7 mill. kroner i ubrukt grunnbevilgning fra 2022 til 

2023. Foreløpig fordeler dette seg med hhv. 7,4 mill. kroner i overføring GB annuum og 10,3 

mill. kroner på GB prosjekt, men det forventes å bli noen justeringer mellom GB prosjekt til 

GB annuum som følge av at ubrukte midler til rekrutteringsstillinger blir flyttet til GB annuum. 

 

Ved fakultetets budsjettfordeling for 2023 har KMD forutsatt å disponere deler av 

overføringene for budsjettbalanse, samtidig som overføringene ellers er bundet til de formål 

midlene er tildelt til – øremerkede prosjektmidler, strategiske tildelinger, investeringer, m.m.  

 

Det er ventet at UiB-styret i møtet 2/2-2022 vedtar at fakultetenes midler overføres uavkortet, 

slik at KMD kan disponere hele overføringen på 17,7 mill. kroner. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

O
ve

rf
ø

ri
n

g 
G

B

Overføring GB Prognose



  

 

 

 

   

5 

 

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. 

 

På bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) viser årets regnskap vesentlig høyere 

BOA-aktivitet enn budsjettert. Regnskap pr 31.12.2022 viser 11,8 mill. kroner, som er 

vesentlig mer enn budsjettet på 7,5 mill. kr for 2022.  

 

Merinntektene framkommer på Andre finansieringskilder og særlig Kunstakademiet – Institutt 

for samtidskunst har bidratt med vesentlig høyere bidragsaktivitet enn budsjettert. Økningene 

skyldes nytildelinger det ikke var tatt høyde for i årsbudsjettet, bl.a. to nye EEA-prosjekter og 

ett NORPART prosjekt. NFR finansieringen er også noe høyere enn budsjettert, dette 

skyldes at et nytt prosjekt KMD er partner i fikk tildeling i 2022. 

 

3.2 BOA resultat og prognose 
 

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

 

Prognosen for BOA gjennom året er økt forsiktig, men jevnt utover høsten 2022. Fra august 

måned økte prognosen for BOA-inntekter fra budsjettmålet på 7,5 mill. kr til 8,5 mill. kr, pr 

oktober var den økt til 9,5 mill. kr, mens det fra november økte til 11 mill. kroner.  

Resultatet for 2022 ble 11,8 mill. kroner i merinntekter, dvs. 4,3 mill. kroner mer enn 

budsjettert.  

 

4. Status ved instituttene og fakultetsnivået 

FIGUR 4 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR. 
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Figur 4 viser budsjetterte og regnskapsførte kostnader på instituttene/fakultetsnivået. Pr 

31.12.2022 er dette status:  

- Fakultetsnivået (1800) viser et negativt budsjettert beløp som består av budsjetterte 

overføringer og ufordelte midler.  

- Fakultetsadministrasjonen (1801) viser samlet sett et underforbruk, men det er et 

merforbruk på annuum på 0,96 mill. kroner. Underforbruket på øremerkede midler viser 

7,1 mill. kroner, og gjelder særlig avsetninger til rekrutteringsstillinger og vitenskapelig 

utstyr (ARIIS).  

- Kunstakademiet (1810) har samlet sett bra balanse pr desember, men et merforbruk på 

GB annuum med 0,9 mill. kroner, og et underforbruk på GB øremerkede midler på 1,0 

mill. kroner. 

- Institutt for design (1820) har samlet sett et betydelig underforbruk, særlig på annuum 

med 3,2 mill. kroner. Det er underforbruk både på lønn og drift, hvorav Design Thinking 

utgjør 1,1 mill. kroner. Det er også underforbruk på øremerkede midler med 0,7 mill. 

kroner.  

- Griegakademiet (1830) har samlet sett et underforbruk. Det er et underforbruk på 1,1 mill. 

kroner på annuum, men det er i stor grad er forpliktet til investeringsformål og strategiske 

midler. Instituttet har også et «budsjettlån» på 0,72 mill. kroner. Det er ellers underforbruk 

på øremerkede midler med 1,8 mill. kroner. 

 

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

 

For 2022 var fakultetets BOA budsjettmål på 7,5 mill. kroner - fordelt ut pr institutt. Samlet 

regnskapsført aktivitet ble vesentlig høyere enn budsjettmålet og endte på 11,8 mill. kroner.  

 

Alle instituttene har bidratt med mer BOA-inntekt enn antatt ved årets start, og 

Kunstakademiet især:  

- Ved Kunstakademiet er det særlig prosjektene Matter, Gesture and Soul, Social 

Acoustics, NORPART Common ground, Interweaving og NFR-prosjektet Climate 

Narrative som gir høye inntekter.  

- Ved Institutt for design utgjør prosjektet Illuminating the Non-representable det meste av 

inntektene.  

- Ved Griegakademiet er det mange prosjekter som gir inntekter, men særlig Polyfon, 

Talentutviklingsprogrammet for unge musikere og Sounding Philosphy.  
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5. Fakultetsdirektørs merknader 

Økonomiåret 2022 har i stor grad blitt som forventet for grunnbevilgningen (GB), med 
stramme rammer og en betydelig nedbygging av disponible overføringer.  
 
Regnskapet på grunnbevilgningen viser samlet sett et underforbruk i forhold til disponibelt 
budsjett, samtidig som den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) har inntekter 
langt over budsjettmålet.  
 
På grunnbevilgning viser regnskapet imidlertid et underforbruk på GB prosjekt (øremerkede 
midler) mens det er et merforbruk på GB annuum. Dette er en tendens i hele UiB.  
 
Fakultetet har gjennom 2022 forelagt en relativ stabil prognose for overføring av ubrukt 
grunnbevilgning til 2023. Det ble ved årets start budsjettert med 13 mill. kroner i overføringer, 
og i midten av 2022 ble denne justerte til 14 mill. kroner. Da fakultetet i desember ble tilført 2 
mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid ble prognosen i realiteten 14 + 2 mill. kroner. 
Regnskapet endte med 17,7 mill. kroner overført, noe som innebærer at fakultetet bygger 
ned overføringene med 5,6 mill. kroner (fra 23,3 mill. kr).  
 
Fakultetsnivåets og instituttenes resultater endte i all hovedsak som forventet. 
Fakultetsnivået endte med et samlet underforbruk, men merforbruk på grunnbevilgning 
annuum på fakultetsadministrasjonen. Griegakademiet har bra balanse ved årets slutt på 
grunnbevilgning annuum, men budsjett 2022 inkluderer et beløp for godkjent overskridelse, 
som vil tas hensyn til overføringer til 2023. Institutt for design har et stort underforbruk og vil 
få overført midler i samsvar med fakultetets prinsipper. Kunstakademiet har siden i sommer 
vist et stort merforbruk på annuum, som har vært fulgt tett de siste månedene og er betydelig 
redusert ved årsslutt.  
 
Koronapandemien har i to år medført besparelser, og dermed økt overføringene både til 
2021 og til 2022, men svært krevende budsjettkutt i 2022 ga vesentlig strammere rammer 
(grunnbevilgning annuum) på fakultetet og instituttene, selv med store overføringer. 
 
Fakultetet og instituttene fikk enda strammere rammer i 2023 – en utvikling som antakelig 
fortsetter i årene som kommer. At KMD fortsatt har disponible overføringer på 
grunnbevilgningen er det som sikrer KMD budsjettbalanse i 2023, samtidig som den 
vanskelige budsjettsituasjonen for 2023 likevel innebærer krevende budsjettprioriteringer for 
fakultetet og instituttene.  
 

 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr desember 2022 til orientering 

 
 

 
Frode Thorsen           Synnøve Myhre 
dekan  fakultetsdirektør  

 
Øivind Skaar  
seniorrådgiver  
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Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet- 2023 

 

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  alle enheter ved fakultetet, 
fellesnivået 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 2022, å holde et lavt sykefravær, likestilling, mangfold og 
inkludering et av de viktigste fokusområdene i handlingsplanen for 2023. Vi ser behov for å 
styrke ledernes kompetanse i å lede mangfoldige og multikulturelle arbeidsmiljøer, og håndtere 
psykisk helse hos studenter og medarbeidere. Å gjøre studentene mer bevisste på å bruke råd 
og utvalg til å påvirke sitt læringsmiljø ser vi som viktig å ta med i årets handlingsplan. Et større 
ansvar for det ytre miljø er også et sentralt punkt for handlingsplan HMS 2023. 
 
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 2023 på bakgrunn av 
de føringene som kommer fra Univeritetsstyret ved Universitetet i Bergen gjennom 
handlingsplaner for mangfold, inkludering og likestilling Handlingsplan 2023–2025, 
Universitetet i Bergen Mangfold, inkludering og likestillingHandlingsplan 2023–2025 / 
Universitetet i Bergen Mangfold, inkludering og likestilling (uib.no) og den sentrale 
handlingsplan for HMS HMS-handlingsplan 2019-2021.pdf (uib.no).  
 
Handlingsplanen til KMD 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. 
Kollonen med budsjettdisponering er vannskelig å anslå, da tiltakene skal iverksettes i kraft av 
den rollen vi har som ansatte, utvalgsledere og ansatte. 
 
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: Godt arbeidsfelleskap 
2: Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 

Dato:  26.01.2023 

Arkivsaksnr:23/155-1 
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3. God sikkerhetskultur og beredskap 
4: Ta 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 trygge 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 2023. KMD skal resertifiseres som Miljøfyrtårn i 2023, 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 2023.  
 
 

 
 
 

Frode Thorsen 
dekan   
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HMS-handlingsplanen omfatter følgende HMS-mål:  

Nr
. 

Beskrivelse av 
hva som skal 
forbedres og 
hvor 

Kort beskrivelse av tiltaket Kostnad 
(tid)? 

Tidsfrist Ansvar for 
oppfølging 

Utfør
t 

() 

Henv. til 
budsjett/ 
virksomhetspla
n 

Gode arbeidsfellesskap 

 
Vi skal ha et 
inkluderende 
arbeidsmiljø for 
ansatte og 
studenter. 

Vi skal være en kreativ og 
dynamisk organisasjon som 
inviterer til deltakelse og 
engasjement i de råd og 
utvalg som er ved KMD 

Utvalgene er arenaer for 
medvirkning for studenter og 
ansatte 

Vi skal tilby karriere- og 
kompetanseutvikling til alle 
og utvikle lederkompetanse 
som vektlegger tillit og 
åpenhet 

 

Kartlegge det psykososiale 
arbeidsmiljøet,  

Følge opp psykososiale 
arbeidsmiljøet kartleggingen fra 
høsten 2022 

 

Gjøre studenter 
oppmerksomme og i stand til å 
bidra inn i de demokratiske 
prosessene og de råd og utvalg 
som behandle læringsmiljø ved 
KMD. 

Tett dialog med KSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerli
g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høst 

 

Vår 

 

 

 

kontinuerlig 

Ledere ved KMD    

 KMD skal ha et 
forsvarlig arbeids og 
læringsmiljø på 
campus og på reiser. 

Alle ansatte må 
være kjent med 
arbeidsmiljøloven.  

Ansatte må være kjent med 
CIM-systemet i forkant av reiser 

Må kunngjøres i KMD aktuelt 

 Vår 2023 Ledere ved alle 
enheter 

  

 Nulltoleranse for 
trakassering. Alle 
studenter og 
ansatte skal bli 
behandlet med 
respekt og verdighet 
i et arbeidsmiljø fritt 

Informere studentene om UiB 
sine retningslinjer for hvordan 
trakassering av studenter og 
ansatte skal meldes og følges 
opp. Ref link: 

Si fra! | Universitetet i Bergen 
(uib.no) 

 Kontinuerli
g 

 

 

 

Ledere   
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for mobbing og 
trakassering. 

 

 

https://www.sikresiden.no/sifr
a 

 

Vår og høst 

2023 

 Sikre et lavt 
sykefravær <4 % 

Tett dialog med medarbeidere i 
det daglige 

Ukentlig oppfølging av 
sykemeldte for å kunne legge til 
rette best mulig for en snarlig 
tilbakekomst til arbeidsplassen 

 kontinuerlig Ledere   

 Faste møter mellom 
vernelinjen og 
ledere 

Månedlige møter, eller oftere 
ved behov, mellom leder og 
verneombud 

 

12 timer per 
leder og 
verneombu
d 

    

 Utvikling av 
læringsmiljø 

Arbeide for et nytt bygg til 
Griegakademiet 

HMS-utvalget ved KMD og 
brukerutvalgene ved 
Møllendalsveien 61 og 
Griegakademiet skal arbeide for 
å utvikle læringsmiljøet på de 
to campusene.  

Faste møtepunkt med 
studentene gjennom KSU, 
ledere og 
studieadministrasjonen 

  Ledelse ved KMD 
og Griegakademiet 

Ledere av 
utvalgene 

 Avhengig av 
bevilgning 
gjennom 
statsbudsjettet 

 Sikre mangfold og 
inkludering. 

Styrke kompetansen 
til ledere og ansatte 
om hva som skal 
hensyns tas for å 
tilrettelegge for 
mangfold og 
multikulturelle 
miljøer med å sette 
det på dagsorden på 
felles møter og 
dialog med ansatte. 

 

Legge til rette for mangfold og 
inkludering i fellesarealene og 
på alle arrangement i KMD sin 
regi. 

Det må utarbeides en egen 
tiltaksplan for mangfold, 
inkludering og likestilling. 

 Vår og Høst 

 

 

 

 

 

 

Vår 

Ansatte og 
studenter 

 

 

Ledere 

  

 Dele ut HMS pris til 
et miljø som 
utmerker seg for å 
utvikle 
arbeidsmiljøet 

HMS- utvalget tildeler prisen 

 

  Det er utarbeidet 
egne retningslinjer 
for prisen som 
deles ut på HMS- 
dagen hver høst. 

 20.000,- 

 Alle ledere ved KMD 
skal ha opplæring i 

Gjennom onboarding og UiB sin 
lederopplæring. 

  Ledere   
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HMS arbeid og 
arbeidsmiljøloven 

Gjennomføre HMS kurs for 
ledere 

 God 
informasjonsflyt 
mellom undervisere 
og studenter 

Alle ansatte må ha opplæring 
og benytte Canvas og Mitt UiB 
for å få informasjon ut til 
studentene 

 kontinuerlig Ansatte og 
studenter 

  

 Alle ansatte skal ha 
medarbeidersamtal
e med sin leder 

Gjennomføre 
medarbeidersamtale med 
ansatte. 

Universitetet i Bergen :: 
Lederhåndbok :: 
Medarbeiderutvikling 
(compendia.no) 

 

 Høst 2023 Ledere ved KMD   

Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 

 Arbeidsplassen til 
studenter og 
ansatte skal fungere 
for formålet. 

Fysisk og psykisk 
tilrettelegging av 
arbeidsmiljøet. 
Gjelder også de som 
har avtale om 
hjemmekontor 

 

Arrangere tiltak i forebygging 
av fysiske plager/lidelser 

Ha bedriftshelsetjenesten med 
på oppfølging etter vernerunde 

Følge opp studenter med 
fysiske og psykiske utfordringer 

 Kontinuerli
g 

Ledere og 
programstyreleder
e 

 

 

 

 

 

 

  

 Ha søkelys på 
psykisk og fysisk 
helse 

Opplæring og kursing av 
ansatte som har tett dialog med 
studenter, slik at de vet 
hvordan de skal håndtere både 
fysiske og psykiske 
utfordringer.  

Få en avtale med sammen sin 
psykiske helsetjeneste om fast 
møtetid for studenter ved 
KMD. 

     

God sikkerhetskultur og beredskap 

 Alle skal føle seg 
trygge på arbeids- 
og studieplass. 

Gi opplæring i prosedyrer og 
rutiner for risikostyring (sikker 
jobbanalyse) av 
arbeidsoppgaver som utføres i 
kraft av undervisning og 
forskning ved KMD. 

 

Jevnlig orientering om systemer 
og prosedyrer i KMD-nytt. 

 Kontinuerli
g 

 

 

 

 

 

ledere   
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Ha gode rutiner for IT-sikkerhet, 
ved at ansatte og ledere 
gjennomfører de digitale kurs 
som tilbys av IT- avdelingen 

 

minne om det obligatoriske 
HMS-kurset for studenter og 
ansatte i Mitt UiB. 

 

 

 

 

 

Vår og høst 

 Alle avvik skal 
meldes i report HSE 
non-conformities 
slik at vi lærer av 
våre feil 

Informere studenter og ansatte 
om at avvik skal meldes i 
Report HSE non-conformities - 
UiBhjelp 

 Kontinuerli
g  

Ledere   

 Ha god beredskap. 

 

Beredskapsorganisasjonen skal 
ha øvelse to ganger i året.  

 Vår og høst Ledere   

Ta et ansvar for det ytre miljø 

 
Redusere 
reiseaktivitet for å 
nå måle om å bli co2 
nøytral i 2030 

Klimanøytralt UiB | 
UiB Bærekraft | UiB 

Vurdere i hvert enkelt tilfelle 
om målet for reisen kan 
gjennomføres digitalt. 

Gjøre kjent UiB sine føringer for 
reiseaktivitet Reise | 
Ansattsider | UiB 

 Kontinuerli
g 

Hver ansatt   

 Vi skal være en 
bærekraftig 
organisasjon med 
ansvarlig drift, 
miljømessig, sosialt 
og økonomisk 

 

I den grad det lar seg gjøre, må 
innkjøp kunne gjenbrukes 

Fellesarrangementer skal være 
bærekraftige med tanke på 
tilrettelegging, servering og 
reising. 

 Kontinuerli
g 

Innkjøpere og 
ledere 

  

 
Etterleve kriteriene 
for å være et 
Miljøfyrtårn 

Rapportere status for drift til 
fakultetsstyret en gang per år.  

Resertifisering i 2023 

Universitetet i Bergen er 
sertifisert som miljøfyrtårn | 
Om UiB | UiB 

November 
2023 

årlig Fakultetsdirektør 
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HMS-rapport 2022 

 

Bakgrunn: 
Alle enheter ved Universitetet i Bergen skal ha et systematisk opplegg for HMS-arbeid og 
årlig rapportere om resultatene av arbeidet. Rapporteringen er basert på en standardisert 
elektronisk spørreundersøkelse.  
 
I det følgende vil vi trekke frem noen viktige aspekter ved HMS-arbeidet ved fakultetet i 2022 

 

Status ved fakultetet: 

Alle enheter ved fakultetet har levert HMS-rapport for 2022. 

 

SYSTEMATISK HMS-ARBEID 

KMD har en overordnet HMS-handlingsplan med tiltak, ansvar og tidsfrister. Dette fordi vi har 
en fellesadministrasjon som skal bistå instituttlederne med å følge opp HMS arbeidet, og vi 
er ikke et større fakultet en at det kan håndteres på to campuser.   
 
Fakultetet har skriftlig oversikt over hvem som er medlemmer av vernetjenesten, hvem som 
er HMS-koordinator, medlem i HMS-utvalget, beredskapsorganisasjon, oversikt over 
plassansvarlige for brann og brannvernleder. 
 
KMD har et eget HMS-utvalg, som består av vernelinjen og studentrepresentanter. Alle de 
fem enhetene deltar på obligatorisk HMS-dag, og gjennomfører årlige vernerunder. Alle 
enhetene melder om at ledelsen har jevnlige møter med ansatte. Griegakademiet har også 
hatt flere møter i tilknytning til arbeid med nytt bygg.  
 
Alle enhetene følger UiBs retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og 
verneombud, og at de har månedlige eller ukentlige møter med verneombud. 
 
HMS-kompetanse 

To av enhetene melder at leder ennå ikke har gjennomført «HMS for ledere». Vi håper de får 

gjennomført kurset i 2023. 

 

Institutt for design melder at gjester ved enheten ikke har fått nødvendig informasjon og 

opplæring i HMS for å utføre sitt arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Dette beror på at 

denne opplæringen gis av teknikere ved Seksjon for verksteder og tekniske tjenester. 

 

Studenter får hele tiden nødvendig informasjon og opplæring i HMS for å utføre sitt arbeid på 

en trygg og forsvarlig måte. 

 

Alle enheter praktiserer rutiner for mottak av nytilsatte. 

 

Dato: 26.01.2023  
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GODE ARBEIDSFELLESKAP 

Enhetene har kartlagt det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet i rapporteringsåret. 

Dette skjedde gjennom en felles arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene fra denne ble lagt 

fram på fakultetets HMS-dag i desember, og følges opp i linje for hver enhet. 

 

Griegakademiet melder at de fremdeles har noe oppfølging etter ARK-undersøkelsen, med 

særlig søkelys på å skape faglige og sosiale møtepunkter og forbedre informasjonsflyt. 

 

Alle enheter melder at UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte er gjort kjent ved enheten. 

Det samme gjelder UiBs retningslinjer for konflikthåndtering, UiBs retningslinjer for 

forebygging og håndtering av mobbing og trakassering, UiBs retningslinjer for varsling, UiBs 

rusmiddelpolitikk. 

 

GOD RISIKOKULTUR OG BEREDSKAP 

To av enhetene melder at de har gjennomført og ajourført risikovurdering knyttet til HMS (GA 

og Institutt for design). Institutt for design melder at de gjennomfører sikker jobbanalyse når 

prosjektene deres krever det. 

 

Administrasjonen melder at de vil gjøre en risikoanalyse av administrasjonen i 2023. 

Kunstakademiet melder at fungerende instituttleder ikke har hatt tid til å gjennomføre dette, 

men at det vil bli gjort når ny instituttleder starter i mars 2023. 

 

Kunstakademiet melder som eneste enhet at de ikke har lokale rutiner for beredskap. Det 

kan ha med at de ikke er kjent med at vi har en beredskapsorganisasjon på fakultetsnivå, 

som blir iverksatt om hendelser skjer på Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst 

 

UiBs retningslinjer er gjort kjent ved alle enheter. De er også en del av fakultetets 

obligatoriske HMS-kurs. 

 

Alle enheter har også gjort kjent retningslinjer for håndtering av vold og trusler, retningslinjer 

for melding og oppfølging av HMS-avvik og UiBs retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet 

ved feltarbeid, tokt og gruppereiser kjent ved enheten. 

 

To enheter (Seksjon for verksteder og Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst) har 

aktivitet som innebærer arbeid med kjemikalier. 

 

TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER 

Alle enheter hadde HMS-runder i 2022. Avvik er fulgt opp. 

Kun Griegakademiet har gjennomført verdivurdering iht. styringssystem for sikring av bygg 

og verdier i forbindelse med prosessen med nytt bygg 

 

Det digitale arbeidsmiljøet ble kartlagt i den psykososiale arbeidsmiljøundersøkelsen i 2022. 

De fleste ansatte er blitt komfortable med bruk av Teams og Zoom. 

 

Administrasjonen har samordnet sitt HMS-arbeid med Sammen sin virksomhet i 

Møllendalsveien 61. Griegakademiet samarbeider med NORCE og KODE. 
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Forslag til vedtak: 

 

Fakultetstyret tar HMS- rapporteringen 2022 til orientering, og ber om at enhetsledere følger 

opp de områdene som har avvik. 

 

 

Frode Thorsen 
dekan   
 
 
  
Vedlegg: HMS-rapport for 2022  
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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: 2022

Kun leverte rapporter er med i den samlede oversikten.
Følgende enheter har ikke levert HMS-rapporten enda og er derfor ikke med i oversikten:

- Administrasjon KMD
- Griegakademiet - Institutt for musikk
- Institutt for design
- Institutt for kunst
- Verksted og tekniske tjenester

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
Vi har et eget HMS- utvalg som fungerer for alle enheter ved KMD. utvalget består av vernelinjen og ledes av
fakultetsdirektør

https://skjema.app.uib.no/apxny/apex_authentication.logout?p_app_id=138&p_session_id=582309343184
javascript:apex.submit('T_HOVEDMENY');
javascript:popupFieldHelp('25168399504063949','582309343184')
javascript:popupFieldHelp('25168569291074171','582309343184')


Griegakademiet - Institutt for musikk
Deltakelse på årlig HMS møte som fakultetet arrangerer vernerunder HMS undersøkelse - Fakultetet
gjennomførte i desember Gjennom instituttets brukerutvalg årlige medarbeidersamtaler brukes til å snakke om
arbeidsmiljø personalseminar som arrangeres hvert semester Dette året har vi også hatt flere møter i tilknytning
til arbeid for nytt bygg Våren 2022 var et bredt fagmiljø involvert i brukerprosess for å planlegge nytt bygg

Institutt for design
jevnlige møter med ansatte, felles HMS dag og vernerunder

Institutt for kunst
samtaler med fagstab om HMS

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
Assisterende fakultetsdirektør har møter med verneombud for administrasjonen 4 hver uke. seksjonsjef for
verkstedene har med sitt verneombud, og fakultetsdirektøren har ukentlige møter med KMDs HVO

Griegakademiet - Institutt for musikk
Verneombud og instituttleder har hatt jevnlige planlagte møtepunkt, men også en kontinuerlig dialog ved behov.
Verneombudet sitter også i instituttets brukerutvalg

Institutt for design
Møtere jevnlig, månedlig

Institutt for kunst
jevnlige møter hver månd

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 3 1 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 5 0 0



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 5 0

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

Administrasjon KMD
Vi hadde en egen undersøkelse høsten 2022 som kartla det psykososiale arbeidsmiljøet og bruk av digitale
verktøy.

Griegakademiet - Institutt for musikk
Fremdeles noe oppfølging etter ARK undersøkelsen - som særlig har hatt fokus på å skape faglige og sosiale
møtepunkter og forbedret informasjonsflyt. Vi har blant annet forsøkt å få i gang en felles ukentlig morgenkaffe
for ansatte. Og gjennomført noe hyppigere informasjonsmøter/personalsamlinger. det er satt i gang et nytt faglig
møtepunkt GA#. det er også startet et nytt møtepunkt for alle i lederroller. Ny arbeidsmiljøundersøkelse
gjennomført av fakultetet i november/desember. Instituttleder har foreløpig ikke mottat resultat av denne. Blir
fulgt opp over nyttår.

Institutt for design
Gjennomført Psykososial undersøkelse november 2022

Institutt for kunst
verne runder og samtale med fagstab i medarbeider samtaler og annen individuelle oppfølgings møter

Verksted og tekniske tjenester
- Seminarer, gruppearbeid

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 5 0

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 5 0

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 2 3

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

Griegakademiet - Institutt for musikk
Årlig vernerunde hvor vi ser på den enkelte medarbeiders kontor/arbeidsplass med hensyn til ergonomi,
lysforhold, luftkvalitet og støyplager. Sikre at rømningsveier er frie.

Institutt for design
Gjennomfører sikkerjobb analyse når prosjektet krever det.

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



Administrasjon KMD
Vi må gjøre en risikoanalyse i 2023 av administrasjonen

Institutt for kunst
Fungerende institutt leder har ikke hatt tid til dette , men dette skal gjøre når ny institutt leder starter mars 2023

Verksted og tekniske tjenester
Dette har så lanbgt 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 5 0

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 5 0

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 4 0 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 2 3

Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester? Ja Nei Ikke aktuelt
Institutt for kunst x   
Verksted og tekniske tjenester x   
Sum 2 0 0

Er UiBs Retningslinjer for stoffkartotek gjort kjent ved enheten? Ja Nei Ikke aktuelt
Institutt for kunst x   
Verksted og tekniske tjenester x   
Sum 2 0 0

Er ansatte/studenter/gjester ved enheten registrert i eksponeringsregisteret? Ja Nei Ikke aktuelt
Institutt for kunst   x
Verksted og tekniske tjenester   x
Sum 0 0 2

Er UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier gjort kjent ved
enheten? Ja Nei Ikke aktuelt

Institutt for kunst x   
Verksted og tekniske tjenester x   
Sum 2 0 0

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

Institutt for kunst   x
Verksted og tekniske tjenester   x
Sum 0 0 2

Er UiBs Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling gjort kjent ved enheten? Ja Nei Ikke aktuelt
Institutt for kunst   x
Verksted og tekniske tjenester   x
Sum 0 0 2

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 1 0 4

Har enheten gjennomført verdivurdering iht. Styringssystem for sikring av bygg og
verdier? Ja Nei

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

Skisser kort de viktigste tiltakene/erfaringspunktene knyttet til digitalt arbeidsmiljø ved enheten i
rapporteringsåret.

Administrasjon KMD
vi har kartlagt hvilke disigtale verktøy som benyttes, for å kartlegge hvor det trengs økt kompetanse. Etter Lock
down er alle blitt konfortable med bruk av Teams og Zoom, noe som forenkler arbeidshverdagen for mange.

Griegakademiet - Institutt for musikk
Det er utfordrende for ansatte i små stillinger å følge med på de ulike digitale flatene og arbeidsformene. Dette
følges kontinuerlig opp i medarbeidersamtaler Vi er i gang med å bruke instituttets felles Teams kanal bedre for
informasjonsflyt Vi har forbedret rutiner med informasjon til emneansvarlige om Mitt UiB

Institutt for design
Kartlagt i den psykososiale undersøkelsen, som følges opp med hver enkel

Institutt for kunst
oppfølging av fagstab når det gjelder kompetanse i bruk av digital systemer

Verksted og tekniske tjenester
Vi arbeider ikke digitalt, men har felles plattform for info og kommunikasjon.

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 2 0 3

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

Administrasjon KMD
Sammen sin i Møllendalsveien 61

Griegakademiet - Institutt for musikk
Samarbeid med NORCE angående GAMUT, og samarbed med KODE angående Senter for Griegforskning

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

 

Griegakademiet - Institutt for musikk
Admin og teksniske ansatte er ansatt på fakultet og ikke institutt

Institutt for design

 

Institutt for kunst
fungerende instituttleder far aug 2022 til mars 2023 . møter med verbombud og vernerunder er gjennomført
men arbeidet med HMS handlingsplan er satt på vent til den nye instotutt keder starter i mars 2023.

Verksted og tekniske tjenester

 

DEL 2 HMS-MÅL OG -TILTAK

Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2022) (last opp vedlegg nederst på siden).
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HMS-avvik i 2022 

 

Bakgrunn 

 

I 2022, og frem til 25. januar 2023 ble det meldt inn totalt 18. avvik på KMD. Av disse er nå 13 avsluttet, og 5 er 

fremdeles under behandling. Fra Griegakademiet – Institutt for musikk er det kommet ett avvik. De andre 17 er fra 

Møllendalsveien 61. Syv av avvikene er direkte relatert til verkstedsaktivitet. De øvrige sakene handler om 

hygieniske avvik i verksteder, en knekt stol, varm kjele på gulv, vann på avveie og studentvegger som har falt 

ned.  

 

To saker går på bygg- og brannsikkerhet: I to tilfeller kom to ansatte seg ikke ut av verksteder i bakgården, fordi 

de automatiske skyvedørene kilte seg fast. Statsbygg tar ansvar for å rette opp det bygningsmessige avviket. 

 

Tre av sakene handler om personskade.  

1. Manglende ventilasjon og bruk av terpentin kan ha vært en utløsende faktor til at en student fikk allergi. 

Studenten har vært fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. 

2. Kutt i tommel under treskjæring på verksted. 

3. Arbeidsrelatert sykdom. 

 

Generelt kan man si at med tanke på vår aktivitet, meldes det inn få avvik. Vi må gjøre avvikssystemet og rutinen 

bedre kjent for studenter og ansatte. Vi skal lære av avvik, og rette opp evt feil bruk av utstyr. Personskader må vi 

unngå. Vi trenger å øke bevisstheten rundt HMS-avvik, og senke terskelen for å melde inn. 

 

Forslag til vedtak: Fakultetet tar avvikene til orientering, og ber om at avvik følges opp av administrasjonen. 

 

 

Frode Thorsen 

dekan   
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Møteplan for fakultetsstyret høst 2023 og vår 2024. 

 

Fakultetsstyremøtene ved KMD settes ut fra når Universitetsstyret setter sine møter. 
Møtene for Universitetsstyret våren 2024 er tentative, men veldig sannsynlige og vi har 
derfor kunnet sette en sannsynlig møteplan for fakultetsstyret deretter. 
 
 

HØST 2023 Dag/dato Kommentar 

Uke 36 Torsdag 7 september  

Uke 42 Torsdag 26. oktober  

Uke 46 Torsdag 15. - 16. november Fakultetsstyreseminar, 
fakultetsstyremøte 16. 

November. 

Uke 49 Torsdag 14. desember  

 

VÅR 2024 Dag/dato Kommentar 

Uke 5 Torsdag 1. februar  

Uke 10 Torsdag 14. mars  

Uke 16 Torsdag 11. april  

Uke 24 Torsdag 13. juni  

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret vedtar oppsatt møteplan i sin helhet med forbehold om endringer som gjør at 
planen må revideres og vedtas på nytt. 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan 
 
 
 
 
 

Mona Størseth Emmerhoff 
    Seniorkonsulent 

Dato: 6.1.2023  

Arkivsaksnr: 2023/155-1  

Fakultet for kunst, musikk og design 
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Betaling for studenter utenfor EU og EØS  

 

Regjeringen foreslo innføring av skolepenger for studenter fra land utenfor EU/EØS/EFTA 
med virkning fra høstsemesteret 2023. Inntil videre må søkere fra land utenfor 
EU/EØS/EFTA som søker om en grad ved Universitetet i Bergen fra og med august 2023 
derfor være forberedt på å betale skolepenger. Universitetet i Bergen vil beregne 
skolepenger dersom forslaget blir stående. Bestemmelsen vil ikke gjelde for 
utvekslingsstudenter fra partneruniversiteter, eller for studenter fra EU/EØS/EFTA. 
 
For KMDs del må vi være forberedt på at dette vil kunne ramme søkere til henholdsvis MA-
design og MA-kunst, og eventuelt Erfaringsbasert master i kuratorproaksis. Vi kan ane 
omfanget av denne bestemmelsen med utgangspunkt i nasjonaliteten til studentene som er 
inne på programmene pr i dag: 
 
På Master design kommer 30% av studentmassen fra utenfor EU/EØS. 
På Master kunst kommer 24% av studentmassen fra utenfor EU/EØS. 
Pr i dag er 50% av studentgruppen i kuratorpraksis fra land utenfor EU/EØS. 
 

Vi avventer mer informasjon i saken, og prinsippene for fastsettelse av størrelse på 
skolepenger for disse studentgruppene. 
 

 

Frode Thorsen 
dekan   
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Studentrekruttering – plan for våren 2023 

 

Bakgrunn 

Det vises til de årlige prosessene med rekrutteringsarbeid og studentopptak til studieprogram 

ved KMD. Fakultetsstyret informeres årlig om planer for rekrutteringsarbeidet for innværende 

semester. SU-KMD behandlet saken sist i møtet 12.januar (sak SU-KMD 01/23).  

Erfaring med rekruttering høsten 2022 viser blant annet til tidligere SU-KMD sak 24/22 og 

orienteringssak til fakultetsstyret 14/22 f) om planlagt rekrutteringsaktivitet mot opptak høsten 

2023.  

 

Til saken 

Utøvende musikk med søknadsfrist 15.desember har gjennomført målrettet 

rekrutteringsarbeid i form av skoleturneer hvor studenter fra studieretningene klassisk og 

jazz blant annet holdt konserter ved Sund, Trøndertun og Toneheim folkehøgskoler. De 

andre programmene følger oppsatte planer med prioriteringer i ihht sak 14/22 f). 

 

En utfordring har vært budsjettsituasjonen og ansvarsfordeling mellom institutt- og 

fakultetsnivået. Det ble i høst tilført 100 000,- til rekrutteringsarbeidet fra fakultetet til 

instituttene, etter at instituttene utarbeidet prioriterte forslag til rekrutteringstiltak med 

kostnadsrammer.  

 

Kommunikasjonsgruppen har utarbeidet en plan for rekrutteringstiltak i form av annonsering 

og tilstedeværelse på nettsider/sosiale medier (vedlegg 1). Det er i tillegg ansatt syv 

studentambassadører som vil fronte KMD sine aktiviteter i sosiale medier. 

 

Vi erfarer at søkertallet til våre studier så langt er relativt stabile også inneværende år. Vi 

avventer mulige konsekvenser av regjeringens varslede innføring av studieavgift for søkere 

fra land utenfor EU/EØS, særlig for masterprogrammene i kunst og design der en stor andel 

av studentmassen pr i dag er rekruttert fra slike land.  

 

Våren 2023 går vi tilbake til fysisk oppmøte ved alle opptaksprøver. I fagrådet for utøvende 

musikk (FUM) ble det besluttet å videreføre ordningen med en første digital 

kvalifiseringsrunde.  

 

Videre oppfølging 

SU-KMD minner om betydningen av fagpersonalets bevisste rekrutteringsarbeid i møte med 

publikum og andre relevante miljøer (jf KMDs handlingsplan for studentrekruttering). SU-

KMD ba om at det skulle utarbeides et tydelig årshjul for rekrutteringsarbeidet slik at 

instituttene, programstyrene og administrasjonen kan starte planleggingsprosessen i god tid. 

Dette gjelder både kortsiktige tiltak, og ev langsiktige tiltak som programstyrene er bedt om å 

utarbeide (SU-KMD 24/22). 

Dato:   

Arkivsaksnr: 

Fakultet for kunst, musikk og design 
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Møtedato: 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20f%29%20Orienteringssak%20-%20Studentrekruttering%20-%20plan%20for%20v%C3%A5ren%2022_merged.pdf
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SU-KMD har tidligere anbefalt at KMD bør utforme en overordnet kommunikasjonsstrategi, 

der også rekrutteringsarbeid vektes med tilhørende budsjettfordeling. Dette kan gi tydeligere 

rammer for arbeidet med studentrekruttering til de enkelte studieprogrammene. 

 

 

 

 

 

 

 

Frode Thorsen 

Dekan 
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Kommunikasjonsgruppens hovedtiltak knyttet til søknadsfrister/opptak 
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Kommunikasjonsgruppens hovedtiltak 
knyttet til søknadsfrister/opptak 
 

Kommunikasjonsgruppen gjennomfører hvert år et fast opplegg knyttet til opptak og 

søknadsfrister, som består av: 

• annonsering i tidsskrift (papir eller digitalt) 

• annonsering og sponsede innlegg på Facebook og Instagram 

• publisering av nyhetssak om søknadsfrister på nettsidene våre 

• generell økt aktivitet på nett og sosiale medier knyttet til de fagområdene som har 

søknadsfrist.  

I denne omgang er det kun utøvende musikk som har tilbakelagt sin søknadsfrist og hvor 

denne prosessen er fullført for opptaket 2023/24. Neste på listen er master for kunst og 

design, som har søknadsfrist 1. februar. Alle de andre har fellesfrist 15. april.  

Selv etter søknadsfristene er tilbakelagt opprettholder vi mye av aktivitetene da vi tenker at 

rekrutteringsprosessen ikke er ferdig før søker har takket ja til studietilbud og møtt opp til 

første studiedag ved semesterstarten i august. 

 

Her følger en kort oversikt over de viktigste tiltakene vi gjennomførte høsten 2022 

UTØVENDE MUSIKK MED SØKNADSFRIST 15.DESEMBER: 
 

Annonsering i Ballade 

Fast, årlig annonsering, som inneholder følgende: 

Logo i felles toppbanner, 10 uker, oppstart september. 

3 uker med egen annonse i formatet skyskraper 180x500 px. 

6 uker med egen annonse i formatet knapp 180x50 px. 

Presentasjon i Ballades oversikt over utdanningstilbud innen musikk 

 

Samlesak på nett i forbindelse med søknadsfristen:  

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/soknadsfrist-ga-2022 

 

Økt søkelys på Griegakademiet på nettsidene våre 

Høsten 2022 var det spesielt viktig å balansere inntrykket av Griegakademiet, da mye av 

omtalen i media har vært knyttet til behovet for nytt bygg med et sterkt søkelys på de 

mangelfulle og dårlige fysiske fasilitetene våre. Vi laget derfor flere saker hvor den faglige 

kompetansen og kvalitetene ved Griegakademiet ble løftet frem: 

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/soknadsfrist-ga-2022


 

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/sinfonietta 

https://kmd.uib.no/no/kalender/apen-forelesning/foredrag-wolgang-plagge 

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/sounding-relations 

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/music4change 

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/polyfonkonferansen2022 

 

Vi har også gjenopptatt rutinen med publisering av månedlige konsertoversikter, i tillegg til 

alle enkeltarrangementene som publiseres: 
Kalender - kmd (uib.no) 

 

Studentaktiviteter og det sosiale studentlivet ved Griegakademiet: 
Denne høsten har vi ansatt 7 studentambassadører som har ansvar for å tipse, utvikle og 

lage innhold til våre sosiale kanaler, spesielt TokTok og Instagram.  

Våre 3 studentambassadører fra Griegakademiet har denne høsten laget mye innhold hvor 

det sosiale studentlivet på GA har blitt løftet frem. Vi har hatt stories  bl.a fra studentenes 

julebord, konserter, øvinger, undervisning, eksamensinnspurt, prosjektuker og felles 

frokoster i kantinen.  

Sponsede innlegg på Facebook og Instagram 
Vi har de siste årene sponset en rekrutteringsfilm hvor faglig ansatte presenterer studier på 

utøvende: (7) Facebook 
I tillegg har vi hatt andre, mindre snutter som har blitt fremmet både i stories og som innlegg 

på Insta og Facebook. Vi har målrettet sponsingen på de ulike innleggene og valgt målgruppe 

ut fra ulike kriterier som alder, interesser, geografi mm. Dette medfører blant annet at 

mange av våre kollegaer IKKE får dette innholdet opp i sin feed på sosiale medier, da de 

fleste av oss ikke er del av vår målgruppe. 

 

MASTER DESIGN OG KUNST MED SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR 
 

Annonsering i Kunstkritikk  

Kunstkritikk – Nordisk kunsttidsskrift 

 

Sak på nett om søknadsfristen med lenker til masterutstillingene 2022 

 
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/soknadsfrist-master-2023 

 

Sosiale medier og innblikk i studiehverdag 

https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/sinfonietta
https://kmd.uib.no/no/kalender/apen-forelesning/foredrag-wolgang-plagge
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/sounding-relations
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/music4change
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/polyfonkonferansen2022
https://kmd.uib.no/no/kalender?category=5895b03c-1a32-4143-898f-7db2f7167bae&time=past
https://www.facebook.com/kmdbergen/videos/2766890206886269
https://kunstkritikk.no/
https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/soknadsfrist-master-2023
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Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2022 
 
 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
Fakultetsstyresak 39/22: Handlingsplan for KMD for å redusere bruken av midlertidige 
stillinger 
Fakultetsstyresak 14/22 a): Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2021 
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 junimøtet 2022 nye måltall for KMD for å 
redusere bruken av midlertidige stillinger, gjeldende frem til og med 2025. I nevnte 
fakultetsstyresak (39/22) fattet fakultetsstyret følgende vedtak: 

 
1. 

 
Fakultet for kunst, musikk og design bruker midlertidige stillinger i henhold til gjeldende lover og i tråd 
med nasjonale og lokale politiske retningslinjer. 

 

2. 
 

Fakultetsstyret vedtar følgende måltall i årsverk for midlertidige stillinger (i henhold til ny nasjonal 
styringsparameter): 

 
Måltall 2022 2023 2024 2025 
Faste stillinger, ikke inkludert åremål 80,4 81,5 82,4 83,3 
Midlertidige stillinger (alle) 9,1 8,1 7,2 7,2 
Antall stillinger totalt 
Prosentandel midlertidige (alle) 

90,5 
10 % 

90,5 
9 % 

90,5 
8 % 

90,5 
8 % 

 
3. 

Fakultetsstyret får presentert status for bruk av midlertidige stillinger senest i februar hvert år, og har 
da mulighet for å foreta en revisjon av måltallene. 

 
Fokus på bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren har i den 
perioden KMD har hatt tiltaksplan for dette området økt (fra 2018). Ikke minst har nåværende 
regjering stilt krav til at andelen midlertidige stillinger i sektoren må ned på nivå med 
arbeidslivet ellers (ca. 8 %). 

 
For rapportering inneværende år er tall fra Database for statistikk om høyere utdanning 
anvendt (DBH) som grunnlag. Tallgrunnlaget fra DBH gir et årlig «øyeblikksbilde» for 
virksomheten pr. 01.10. 

Dato: 26.01.2023 

Arkivsaksnr: 2023/1483 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Vurdering 
KMD har gjennom 2022 aktivt fulgt opp arbeidet med å redusere ansettelser i midlertidige 
stillinger i henhold til tiltaksplan og måltall. Informasjon om viktigheten av å redusere 
midlertidige ansettelser, både for arbeidsgiver og arbeidstaker, har vært tema i alle lederfora 
og relevante møter gjennom året. KMD har 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 totalt (% av antall årsverk) ved KMD 

 

 
I denne sammenheng er det endringer fra 2021 til 2022 som er hovedfokus. 

 
I måltallene som ble revidert i 2022 ble det som vist til innledningsvis satt et måltall på 10 % 
midlertidige totalt. Grunnen til at dette måltallet ble satt «forholdsvis høyt» er at i den nye 
beregningen av midlertidige stillinger som gjenspeiles i DBH inngår utlyste vikariater. 

 
Som en ser av tabell 1, er andelen midlertidige totalt ved KMD økt fra 2021 til 2022. For 2022 
er andelen midlertidig ansatte 12,81 %. Dette representerer et vendepunkt i forhold til 
tidligere år, hvor midlertidighetsandelen er redusert. Dette kan ikke forklares med stor vekst i 
antall årsverk totalt (økt i underkant av to årsverk etter 2020). Det er også verd å merke seg 
at KMD har høyest midlertidighetsandel av fakultetene ved UiB og at andelen midlertidige 
årsverk ved KMD ligger 4 % over tilsvarende andel om en ser på totaltall for UiB (8,84 %). 
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Tall for UiB totalt ser slik ut: 
Tabell 2: Andel midlertidige stillinger totalt (% av antall årsverk) ved UiB 

 
I det videre vil andelen midlertidige stillinger i KMDs underenheter gjennomgås nærmere. 

 
Tabell 3: Andel midlertidige stillinger totalt (% av antall årsverk) i 
fellesadministrasjonen 

 
Oversikten over viser at det er to stillingskoder som trekker opp snittet til over 10 %, 
henholdsvis stilling som førstekonsulent og seniorkonsulent. Legger en til den første linjen i 
tabell 1, som må tilskrives feilføring i SAP, øker antall årsverk med 3,2 og midlertidigheten 
med ett årsverk som seniorrådgiver. Dette midlertidige seniorrådgiverårsverket knyttet til 
forskningsadministrasjon er nå besatt som fast stilling. 

 
Viktigere i denne sammenheng er høy midlertidighetsandel i stilling som førstekonsulent og 
seniorkonsulent. Som forklaring på dette kan det nevnes at to medarbeidere er i 
fødselspermisjon hvor det er ansatt vikarer. For øvrig utgjøres midlertidigheten av vikarer 
som er ansatt inntil seks måneder og utlyste vikariater i hovedsak for å kompensere for 
sykefravær. 
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Tabell 4: Andel midlertidige stillinger totalt (% av antall årsverk) ved Griegakademiet – 
Institutt for musikk (GA) 

 
Som tabellen over viser er andelen midlertidige ved GA 6,1 % for 2022, noe som er en nær 
dobling fra 2021. Det er særlig midlertidigheten i stilling som universitetslektor som trekker 
opp. Disse midlertidige ansatte er i første rekke rekruttert for å ivareta behov for økt kapasitet 
innenfor spesialiserte behov som varierer fra studieår til studieår i forhold til undervisning. 
Imidlertid er GA godt innenfor måltallet på 10 %. 

 
Tabell 5: Andel midlertidige stillinger totalt (% av andel årsverk) ved institutt for design 

Institutt for design har en andel midlertidig ansatte på 16,3 %. Konkret utgjøres dette av 1,5 
årsverk som universitetslektor. Dette er i første rekke ressurser som er hentet inn som 
vikarer for å kompensere for langtids sykefravær. 

 
Tabell 6: Andel midlertidige stillinger totalt (% av andel årsverk) ved Kunstakademiet – 
Institutt for samtidskunst (KA) 

KA har en andel midlertidig ansatte på 27,71 % som er høyt, men har hatt en positiv utvikling 
fra 2021 hvor midlertidighetsandelen var på hele 39,39 %. Fakultetsledelsen har etter 2020 
hatt ukentlige møter med instituttet, hvor bl.a. rekruttering har vært et fast punkt på agendaen 
for å følge opp prosess og flyt i ansettelsessaker. 
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Andelen midlertidige årsverk ved KMD vil nok kunne svinge noe over tid. Særlig gjelder dette 
i små fagmiljø. Både Institutt for design og KA har under ti årsverk i forhold til grunnlaget som 
inngår i midlertidsrapportering i tallgrunnlaget fra DBH. Dette innebærer at en midlertidig 
ansatt i 100 % stilling pr. 1. oktober utgjør ca. 10 %. Når det er nevnt bør imidlertid 
fakultetsstyret særlig merke seg at totalandelen midlertidig ansatte (12,81 %) ved KMD er 4 
% høyere enn tilsvarende tall for UiB og nesten 5 % høyere enn forventningen fra våre eiere. 

 

Forslag til vedtak 
1. 

Fakultetsstyret tar rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD for 2022 til 
orientering. 

 
 
 
 
 
 
 

Frode Thorsen 
dekan Synnøve Myhre 

fakultetsdirektør 
 

Vedlegg: 
 
 

26.01.2023 Vidar Lidtun 
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Synlighetsrapport KMD for 2022 

 

Bakgrunn   
SAK 05/21 Synlighet eksternt av fakultetets aktivitet – rammer for årsrapport   
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_0521_synlighet_eksternt_av_faku
ltetets_aktivitet_rammer_for_arsrapport.pdf   
  
SAK 14/22 b) Årsrapport om KMD sin synlighet 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20b%2
9%20Synlighetsrapport.pdf   
  
Fakultetsstyret ba i etterkant av sak 05/21 å få fremlagt en årlig rapport av fakultetets 
aktivitet. Den første synlighetsrapporten ble lagt frem i sak 14/22 b). 
  
Arbeidet med rapporten for synlighet i 2022 er utført av Gruppe for formidling og 
kommunikasjon (GFK) og viser hvordan gruppen har arbeidet systematisk og strategisk i 
2022 med synliggjøring av KMD og dets aktiviteter.     
  
Fakultetsstyret orienteres med dette om status for året 2022, tiltak som er prioriterte for 
kommende år, samt oversikt over KMDs synlighet i eksterne – og interne – kanaler. Også i år 
viser status en hovedsaklig positiv utvikling i tall. Rapporten viser en analyse av tilgjengelig 
statistikk på sosiale medier, nyhetsmedier, annonsering og nettsider.  Rapporten viser at det 
etter pandemien har vært en betydelig økning i trafikken på våre nettsider. GFK jobber 
kontinuerlig med formidling av konserter og utstillinger, samt kommunikasjon knyttet til 
rekruttering av studenter, og fungerer som mediekontakt i de sammenhengene der det er 
relevant.    
  
I rapporten kommer det frem at økningen av fakultetets aktiviteter etter gjenåpningen av 
samfunnet, også medførte økt aktivitet på fakultetets digitale flater, særlig i andre halvår 
2022. Økt synlighet for fakultetet generelt antas videre å ha sammenheng med 
medieoppmerksomheten som oppsto i forbindelse med kampen om et nytt Griegakademi. All 
innholdsproduksjon som gruppen skaper  formidles videre til Kommunikasjonsavdelingen 
sentralt på ukentlige møter, som ofte gir oppslag i UiBs sentrale kontoer for sosiale medier. 
Rapporten er vedlagt, og viser noe av den bredden aktiviteten ved fakultetet i 2022. Det 
ønskes gjerne innspill på format og innhold.   
  
  
 
 
Frode Thorsen  
dekan    

Dato: 26.01.2023  

Arkivsaksnr: 2023/155-1 

Fakultet for kunst, musikk og design 

12/23 Orienteringssak e) 

2. februar 2023 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_0521_synlighet_eksternt_av_fakultetets_aktivitet_rammer_for_arsrapport.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_0521_synlighet_eksternt_av_fakultetets_aktivitet_rammer_for_arsrapport.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20b%29%20Synlighetsrapport.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20b%29%20Synlighetsrapport.pdf


Daniela Bergschneider 
Mellom, 2022

Året 2022:  
En rapport om KMD sin  

synlighet i året som gikk.

Synlighet  
2022
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Årsrapporten er utarbeidet av Gruppe for formidling og kommunikasjon (GFK ved KMD) på oppdrag 
fra Fakultetsstyret, KMD. Målgruppen er hovedsakelig Fakultetsstyret, men rapporten vil også være 
nyttig for medarbeidere og andre som ønsker informasjon om kommunikasjonsarbeidet som utføres på 
fakultetet. 

GFK har som definerte oppgaver å gi støtte til formidling og kommunikasjon, men skal også i henhold til 
strategien prioritere hva som skal kommuniseres og formidles. Gruppen utgjør 2,5 årsverk, der 2 års- 
verk (3 personer) er ansatt ved KMD mens 0,5 årsverk er dedikert fakultetet, men er ansatt ved UiB 
sin sentrale kommunikasjonsavdeling. 

Vi har kompetanse innen: design, foto, kunst, tekst, redaktørarbeid, kommunikasjonsplaner, sosiale 
medier, innholdsproduksjon, medie- og strategirådgivning, administrasjon, nettsider, engelsk, samt 
lang erfaring fra instituttene ved KMD og Kommunikasjonsavdelingen sentralt. Gruppen, ved fakultets-
kontakten, deltar på ukentlige møter i Kommunikasjonsavdelingen, UiB.

Karina B.Johansen

Rådgiver, kommunikasjon  
og formidling 100%
(I permisjon)

Stina Haveland

Konsulent, kommunikasjon  
og formidling 100%
Instituttkontakt design

Anette Andersen

Rådgiver, kommunikasjon  
og formidling 50%
Instituttkontakt musikk

Fakultet for kunst, 
musikk og design, UiB

kmdbergen kmdbergen kommunikasjon@kmd.uib.no

Gard Andreas Franzsen

Rådgiver, kommunikasjon  
og formidling 50%
Instituttkontakt kunst

Hilde K. Kvalvaag

Rådgiver / fakultetskontakt, 
Kommunikasjons avdelingen 
UiB sentralt, 50%
Kontakt forskning

Gruppen for formidling  
og kommunikasjon
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Fakultetets strategi
Hovedfokus i rapporten er synlighet og oppfølging av fakultets 
strategi. Det kommer som kjent en ny strategi fra 2023, 
både for KMD og UiB, men gruppen har forholdt seg til den 
nåværende strategien og rapporten tar utgangspunkt i 
følgende punkter:

• 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 offentlig debatt

• Utvikle langsiktig samarbeid med relevante aktører  
i kultur-, næringsliv og offentlig sektor

• Utvikle digitale formidlingsplattformer tilpasset 
virksomheten

• Engasjere motiverte alumni som formidlere og 
ambassadører for KMD (Fra KMDs strategiplan  
2018-2022)
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Strategisk kommunikasjon 
som beveger 

Kampen for nytt Griegakademi har vært sentral i siste halvdel av 
2022. Griegakademi-bygget kan sees på som et prisme som viser 
verdien av godt kommunikasjonsarbeid, og hvordan dette kan 
påvirke politiske prosesser. I samspill mellom institutt, fakultet 
og UiB sentralt, ved Kommunikasjonsavdeling og rektorat, samt 
en rekke eksterne fagmiljøer og alumner har det blitt tydelig hvor 
uvurderlige våre fagområder er. Når alle drar sammen mot et felles 
mål har også kommet til syne hvor slagkraftig kommunikasjon kan 
være. 

Kampen for et nytt Griegakademi har etter gruppens vurdering 
styrket posisjonen og omdømmet til musikkutdanningene og 
indirekte løftet kunst og design, og dermed fakultetet som helhet. 
Flere har gjennom media også pekt på fakultetets fremtid som ny-
skapende og tverrfaglig. 

Gjennom 2022 har formidling av den faglige virksomheten ved alle 
tre fagområder bygget videre på KMDs identitet, og har synlig- 
gjort verdier. Videre har kommunikasjonen hatt som premiss å  
videreutvikle fakultetets omdømme. GFK har som mål å formidle 
bredden av konserter, utstillinger, visninger, prosjekter og publika- 
sjoner. Institutt for design har i 2022  f.eks. hatt sin første utstilling 
siden 2019, mens masterutstillingen i kunst ble gjennomført 
som normalt. Masterutstillingen i kunst fikk bred omtale, mens 

Avsnitt fortsetter →
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masterutstillingen i design ikke fikk samme dekning, noe som 
delvis skyldes mindre medieinteresse, men også at utstillingen 
kom nokså seint i juni. Neste år vil vi tilstrebe mer effektiv 
kommunikasjon for masterutstillingen i design. I henhold til 
masterkonsertene på GA er det en ambisjon om å trappe 
opp kommunikasjonsarbeidet og blant annet lage en felles 
brosjyre, slik det ble gjort i 2019, før korona, med program og 
presentasjon av de avsluttende masterstudentene i utøvende 
musikk/komposisjon

I formidlingen av KMDs aktivitet ligger det en klar målsetning bak 
om å synliggjøre KMD som en toneangivende, internasjonal og 
profesjonell aktør, og som en viktig arena for deling av kunnskap, 
erfaringer og opplevelser. GFK sikrer at omtale og presentasjon 
av KMD skjer på profesjonelt vis, med faglig innsikt, i relevante 
kanaler.

For KMD som fakultet er det en integrert del av utdanning og 
faglig aktivitet å ta et aktivt ansvar i arbeidet mot diskriminering 
og ekskludering. GFK jobber ut fra et bevisst forhold til hvilke 
saker, bilder og sammenhenger som fremmes. Av eksempler på 
strategisk synliggjøring av mangfold vil vi nevne saker knyttet 
til arbeidet med “vasking” av språket på jazz, Instagram-post 
med kvinner som er komponister på 8.mars, portrettintervju 
med Signe Bakke, første kvinne ved Universitetet i Bergen som 
professor i piano, og som også ble tildelt Spelemannsprisen 
for 2021. Vi produserte videointervju med æresdoktor Britta 
Marakatt-Labba, samt løftet frem tverrfaglige prosjekter som Jill 
Halsteads Music4Change, knyttet til FNs bærekraftsmål. 

Avsnitt fortsetter →
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I 2022 har GFK hatt som et av sine primære mål å vise frem ekte 
studentliv og det som skjer «behind the scenes». GFK har fokusert 
mer på å vise fram aktiviteter på verksted- og øvingsrom, samt 
studentmiljøet gjennom våre egne poster, særlig på Instagram. 

Det største løftet som har blitt gjort er å ansette sju student-
ambassadører fra henholdsvis kunst, musikk og design. Student-
ambassadørene speiler mangfoldet i studentmassen med hensyn 
til kjønn, alder og ulik nasjonalitet. De har laget innhold til sosiale 
medier, først og fremst Instagram og tiktok og erfaringen er at 
dette er innhold som er etterspurt. «Vi lager innhold som vi skulle 
ønske fantes når vi undersøkte KMD som mulig studiested», sier 
studentene. I tillegg har det vært  jobbet målrettet med å aktivere 
studentmassen gjennom å aktivt bruke hashtags og stories, og 
oppfordre studenter til å tagge KMD  i sine innlegg.

Gjennom tett kontakt med Kommunikasjonsavdelingen (KA) 
sentralt har også UiBs  sosiale medier-kontoer postet mer innhold 
fra KMD. Dette er innhold som KA etterspør og anser som aktuelt  
og spennende.

Engasjerte studenter 
som medspillere

6
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Rekruttering

Overordnet er det Gruppen for støtte til utdanning som har 
ansvar for rekruttering ved KMD. Men kommunikasjonsgruppen 
gjennomfører hvert år faste oppgaver knyttet til opptak og 
søknadsfrister, som består av: 

• Annonsering i tidsskrift (papir eller digitalt), etter avtale med 
instituttene. 

• Annonsering og sponsede innlegg på Facebook og Instagram. 
• Publisering av nyhetssak om aktuelle søknadsfrister på 

nettsidene våre. 
• Generell økt aktivitet på nett og sosiale medier knyttet til de 

studieprogrammene som har søknadsfrist.  

Vi målretter sponsingen på de ulike innleggene og velger mål-
gruppe ut fra ulike kriterier som alder, interesser, geografi mm. 
Dette medfører blant annet at mange ansatte ved KMD som oftest 
ikke vil få dette innholdet opp i sin feed på sosiale medier, da de 
ikke er del av våre målgrupper. 

Etter at søknadsfristene er tilbakelagt opprettholder vi aktiviteter 
rettet mot potensielle studenter. Vi tenker at rekrutterings-
prosessen ikke er ferdig før søker har takket ja til tilbud om 
studieplass og møtt opp til første studiedag ved semesterstarten 
i august. 
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De siste to årene har det blitt gjort flere grep for å komme 
tidligere inn med rådgiving knyttet til kommunikasjonsdelen av 
forskningsprosjekter ved KMD. GFK har fått tettere kontakt 
med Gruppe for forskningsadministrasjon, og har blant annet 
gitt tilbakemelding på søknadstekster og gitt råd med hensyn til  
å lage kommunikasjonsplaner som oppfyller intensjoner og mål. 
Gruppen har utnevnt en kontaktperson inn mot forsknings- 
gruppen, som i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen 
sentralt vil bidra til kompetanseheving på feltet. 

For 2023 er det en ambisjon å være tidligere involvert i søknader, 
fordi det kan være vanskelig å komme med konstruktive bidrag   
tett på søknadsfrist. Når gruppen kobles på tidlig, kan vi være 
parate til å formidle prosjektene så snart eventuelt tilslag 
kommer. Når det gjelder doktorgradsdisputaser har det vært 
jobbet med rutinene i forhold til kommunikasjon underveis i ph.d.-
løpet. Det har vært fem disputaser i 2022, og samarbeidet med 
ph.d.-rådgiver og produsent har blitt markant forbedret, men 
her er det fremdeles rom for tettere og bedre kommunikasjon.

Forskningsprosjekter 
og ph.d.-løpet
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Siden KMD ble etablert som et eget fakultet under UiB i 2017 
har GFK jobbet for å fremme KMD-identiteten. Det har tatt tid 
å innarbeide akronymet KMD, gjøre det kjent og knytte det til 
en sterk faglig identitet. Gruppen har fokusert på det som er 
felles mellom fagområdene, med sterk vekt på det skapende og 
utøvende aspektet ved forskning og utdanning.

Gruppens vurdering er at  tiden er moden  for å styrke instituttenes 
egen identitet. I 2022 har hvert institutt blitt tildelt en kontakt-
person fra GFK, slik at instituttenes behov og ønsker knyttet 
til kommunikasjon i større grad kan imøtekommes og drøftes. 
Dette grepet gjør det enklere for instituttene å vite hvem de skal  
kontakte, og sørger for en tydeligere stemme inn i kommunika-
sjonsarbeidet ved KMD. Vi har initiert faste møter med 
instituttledelsen nettopp for å sikre en kontinuerlig og gjensidig 
utveksling og drøfting av prioriteringer.

Opprettelsen av instituttkontakter har gitt oss et bedre 
innblikk i hvilke utfordringer de ulike fagområdene har, noe som 
har resultert i en mer skreddersydd tilnærming til vår del av 
rekrutteringsarbeidet. Et konkret eksempel er at vi planlegger å 
gjennomføre fokusintervjuer for å kartlegge hvordan rekruttering 
til master i design kan styrkes. 

Det har også vært gjort andre grep for å komme tettere på 
forskningsmiljøene til de tre instituttene, blant annet har GFK 
invitert til «Åpen dør», på Griegakademiet og i Møllendalsveien 
61. Særlig på Griegakademiet var det mange faglig ansatte som 
kom innom for å diskutere kommunikasjonsbehov og utfordringer. 
Dette resulterte blant annet i nettsaker og innslag i NRK Vestland.  

Tettere kontakt med fagmiljøene og jevnlig «Åpen dør»-møter er 
noe vi vil fortsette med i 2023.

Fakultet- og instituttidentitet

Nora Martine Hjelle Strand
Elfrid og jeg, 2022
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Innsalg og gjennomslag 
i media 

KMD har i 2022 hatt en betydelig tilstedeværelse i norske 
medier, ikke minst har kampen for et nytt Griegakademi satt oss 
på medienes agenda, og kjente profiler som Leif Ove Andsnes 
og Lise Davidsen har stilt opp i mediene og talt Griegakademiets 
sak. Vi vil også nevne innsalg til Bergens Tidende av innspilling 
av nytt jazz-album i “et bøttekott” på Griegakademiet. Dette 
mener vi er en måte å nå ut til «folk flest» med fortellingen om at 
Griegakademiet ikke er en institusjon for en elite, men består av 
særs sterke fagfolk med lidenskap for musikk. Et av målene med 
å fortelle slike historier er å vise Bergens befolkning hvor elendige 
kår musikkutdanningen i Bergen har, og bidra til økt engasjement. 
Dette målet føler vi er oppfylt, og at det generelt er stor og økt 
interesse for faglig aktivitet på Griegakademiet etter høstens 
mediestorm rundt nybygg. 

Vi har også fått fine oppslag i Bergens Tidende om Signe Bakke, 
Nina Malterud og f.eks. svært god omtale av masterutstillingen 
i kunst. Det har vært saker på noen av prosjektene fra design, 
som båtrace på Store Lungegårdsvann, samt NRK-innslag om 
Hilde Kramers forskningsprosjekt. Videre har det vært saker i På  
Høyden og i Khrono, samt Studvest. GFK har jobbet aktivt med 
medieinnsalg og det oppleves som om at mediene er interesserte i 
saker og vinklinger fra KMD. GFK mener at det er hensiktsmessig 
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. 

Noen utvalgte medieoppslag listes opp i slutten av dokumentet.
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KMDs digitale synlighet i tallUtvikling av unike brukere (se detaljer i diagram nederst 2021 vs 2022):    

2018: 75.241       2019:  73.090       2020:  58.200       2021:  106.787       2022:  139.026

Fig. 1) 

Avsnitt fortsetter →

Nye besøkende

Returnerende

1. januar 2021 - 31. des. 2021

74,2

25,8

1. januar 2022 - 31. des. 2022

78,4

21,6

Fakultetets egne nettsider er idag stedet hvor hvor de fleste  
som oppsøker informasjon om fakultetet eller dets institutter 
kommer til. Det har siden fakultetets opprettelse vært økende 
interesse for KMDs digitale tilstedeværelse, på tross av en 
midlertidig nedgang under pandemien. 

Ca 7,5 % av alle økter på sidene kommer via sosiale medier (95 
% av disse er fra Facebook og 4 % fra Instagram). Sammenlignet 
med 2021 gikk det totale antall sidebesøk opp med 30 % i 2022 
(se Fig.1). Satt opp mot årene før pandemien, nærmer det seg 
en fordobling av sidebesøk (2018 og 2019). Generelt kan man 
si at det har vært en økning av digital bruk i samfunnet de siste 
årene. Sannsynligvis henger det også sammen med en sterk 
tilstedeværelse i media og sosiale medier generelt, og det siste 
året da særlig knyttet til Griegakademiet. Ser man nærmere etter 
har antallet visninger av GAs side steget med nesten 9%. 

Det har ellers vært en markant økning av visninger av KMDs 
studieprogrammer som tilbyr engelsk undervisning (2021 vs 
2022), altså masterprogrammene, antagelig knyttet med gjen-
åpningen av grensene. Økt aktivitet i form av utstillinger, seminar, 
konserter m.m. etter gjenåpningen fra Covid-19 restriksjoner ga 
generelt økt nettaktivitet (se Fig.1, særlig første halvår 2021 
vs. 22). Det er altså en forholdsvis positiv utvikling knyttet til 
nettsidenes statistikk, men bruken her er forbundet med hva som 
skjer ellers i samfunnet. 

1. jan. 2022 - 31. des. 2022

1. jan. 2021 - 31. des. 2021

23,57 % 30,19 % 14,09 % -7,67 %

Økter Brukere Sidevisninger Sider pr. økt Gj.snittlig 
øktvarighet

% nye økter

-17,81 % 5,68 %
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Fig. 1) Økter via sosial anbefaling (lenke) vs. Totalt antall økter på 
nettsiden. Over 90% av øktene kom via Facebook

  

Hver enkelt bruker er i 2022 mindre engasjert ved at de i snitt 
besøker færre sider, gjennomsnittlig sidebruk er faktisk nede på 
1,79. Mange brukere går videre for å søke opptak www.uib.no, 
og det er vel og bra – det betyr at de finner frem. 

53% av sidebesøkene er ikke direkte, dvs at de kommer til siden 
via henvisninger (lenker), organiske søk (google) eller Sosiale 
medier. Dette i kombinasjon med lavt gjennomsnittlig sidebruk, 
gjør at vi vet at mange av brukerne enten er svært målrettede eller 
relativt uinteresserte. Uansett betyr det at få bruker nettsiden til 
å navigere, brukerne går inn rett til den spesifikke siden de vil og 
forlater nettsiden så raskt de har fått informasjonen de er ute 
etter. Denne brukeradferden gjør det vanskelig å treffe brukeren 
med informasjon/innhold utover det de selv spesifikt søker. 

Skal man nå brukeren må man heller gå der hen befinner seg. 
En nettsak om Nina Malterud i 2022 kan brukes til eksempel 
(se Fig. 2.): saken ble lagt ut på forsiden til kmd.uib.no og 
Facebook. Mer enn 90% av besøkene på nettsiden kom fra 
Facebook. I mindre profilerte saker hvor man kan anta at færre 
er interesserte er man bedre tjent med å poste rett på SoMe, 
særlig der eksterne, eksisterende nettsaker kan lenkes til. Denne 
utviklingen er i tråd med eksterne vurderinger som gjøres bl.a. 
hos Kommunikasjonsavdelingen sentralt, og analyser som dette 
underbygger prioriteringer GFK gjør med henblikk på en mest 
mulig effektiv kommunikasjonsformidling. 

Avsnitt fortsetter →

Fig. 2)  

Økter via sosial anbefaling (lenke) vs. totalt antall økter på nettsiden. Over 90% av øktene kom via Facebook.

1. jan. 2022 - 31. des. 2022

1. jan. 2021 - 31. des. 2021

Økter via sosial anbefaling

Økter via sosial anbefaling

1. jan. 2022 - 31. des. 2022

1. jan. 2021 - 31. des. 2021

Økter for nettadressen

Økter for nettadressen
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Sosiale medier

I 2022 har vi sett en stor økning i side – og profilbesøk både på 
KMDs Facebook-side og Instagram, sammenlignet med 2021  
(se Fig. 3.), samtidig som vi har hatt en nedgang på rekkevidden  
(se Fig. 4.). Disse tallene kan virke motstridene og det kan være 
uklart hva som egentlig menes. Sidevisninger henviser til antall 
ganger KMDs profil er sett av andre, enten de var pålogget eller 
ikke, mens rekkevidden viser til personer som har blitt vist innlegg 
fra siden vår. Dette siste tallet er alltid er anslag fra Facebooks 
side. 

Dersom man ønsker å bygge merkevare og renomme på lengre 
sikt er det viktig å ha fokus på visninger, men om man ønsker å 
utvide publikummet sitt bør man ha som mål å øke rekkevidden. 
De aller fleste av våre innlegg baserer seg på organisk rekkevidde, 
og muligens bør vi vurderer å sponse flere innlegg fremover for å 
styrke rekkevidden vår? 

Kanaler Facebook Instagram

Innlegg 171 117

Kalenderoppslag 114 n/a

Følgere/abonnenter 6 603 følgere 4 427

Økning siste år 375 følgere 677 følgere

Rekkevidde / Publikum 
inkl. sponsede innlegg 196 754 personer 54 534 kontoer nådd

Engasjement 
(Reaksjoner, kommentarer 
og delinger)

9 229 2 900 de siste 90 dager

*tik tok er etablert og fortsatt under utvikling

Side- og profilbesøk Facebook
8 573  ↑55,1 %

Side- og profilbesøk Instagram
15 876  ↑38,5 %

Rekkevidde Instagram
54 534  ↓20,8 %

Rekkevidde Facebook
193 427  ↓2,3 %

Fig. 3)  

Fig. 4)  
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Synlighet på andre flater

Uib.no 
KMD har tilstedeværelse også på UiBs nettsider, og all studie- 
og ansattrelatert informasjon publiseres her. I tillegg finner 
man forskergruppers tverrfaglige samarbeid her. I 2022 valgte 
Polyfon og GAMUT å lage helt nye hovedsider og legge disse på 
uib.no. Tidligere har de hatt et eksternt område utenfor både 
UiBs og KMDs nettsider. Slike valg knytter KMDs fagområder 
sammen med det øvrige UiB.

Nyhets- og kalendersaker 
I år har gruppen opprettet og publisert 116 nyhets- og kalender-
saker. Dette er tilsvarende omfang som i 2021 (115 saker). Av 
disse var 91 saker kalenderoppslag, og de resterende 25 var 
nyhetssaker. De av sakene som kan knyttes til instituttene 
fordelte seg på følgende måte:  

Kunstakademiet:  28 kalenderoppslag og 5 nyhetssaker 
Griegakademiet:  38 kalenderoppslag og 9 nyhetssaker 
Institutt for design: 7 kalenderoppsalg og 7 nyhetssaker 

Opprinnelig ble kalenderen på KMD-nettsiden koblet sammen 
med UiBs nettkalender, slik at samtlige kalenderoppslag auto- 
matisk også ble publisert på UiB.no. Denne funksjonen har 
ikke fungert i 2022, og det er har dessverre ikke vært en 
prioritering fra UiB sentralt å finne en løsning på dette. Det er  
full utviklerstopp på uib.no. 

Nyhetsbrevet KMD-Aktuelt 
Gruppen utarbeider nyhetsbrev i samarbeid med ledelsen. 
I 2022 sendte vi ut 8 interne og 2 eksterne nyhetsbrev.

Retriever 
KMD abonnerer på medieovervåkning fra Retriever, og mottar daglige e-postvarsler med viktige  
nyheter med tilgang til artikkelinnhold i fulltekst. Tabellen over (Fig. 5) viser alle treff på søkeordene 
Fakultet for kunst, musikk og design i Norge i 2022. Som man kan lese av figuren har det vært en liten 
økning i treff fra 2021. 

Man kan også søke på institutter og forkortelser som KMD, og få opp flere/andre treff. Slike søk gir 
varierende treffsikkerhet da søk på ord som Kunst-akademiet og Institutt for design også gir treff på 
andre utdanningsinstitusjoner.

Infoskjermer 
Infoskjermene på KMD er hyppig i bruk, men det er ikke mulig å hente ut tallmateriale. Det er tre skjermer 
i Møllendalsveien og en på Griegakademiet. Det kommer mange henvendelser fra både ansatte og 
studenter om å få lagt ut informasjon om konserter, utstillinger, forelesninger, studier og frister for 
søknader og registrering. UiB sentralt legger også ut innhold på skjermene.

1. jan. 2022 - 31. des. 2022

1. jan. 2021 - 31. des. 2021

154 articles

128 articles

Søkefrase: Fakultet for kunst, musikk og design

Fig. 5)  
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Avsluttende refleksjoner
En viktig målsetning i fakultetets strategi er å skape bevegelse 
i omverdenen, blant annet gjennom formidling av bredden i  
KMDs faglige virksomhet. Et viktig grep for å styrke vår formidling 
av konserter, utstillinger, visninger, prosjekter og publikasjoner er  
å øke kunnskapen om våre eksisterende og potensielle mål- 
grupper. Publikumstiltak er et viktig verktøy for å skape økt del-
tagelse og stimulerer til et demokratisk og inkluderende kulturliv.  

Det er fort gjort å tenke at når nybygget og samlokaliseringen 
er på plass, vil vi stå sterkere som en institusjon som formidler 
kultur. Men det er viktig at vi allerede nå gjennomfører aktive 
tiltak som bidrar til å åpne KMD opp og invitere inn et bredere 
publikum. Det er fortsatt stort potensial knyttet til de ulike 
aktivitetene på våre campuser. Blant annet er utstillingslokalet 
ROM61 fortsatt under utvikling, og det er formålstjenlig å  
styrke kommunikasjonsarbeidet og utadrettet aktivitet for å 
bygge opp en interesse for KMD som en publikumsarena.

KMD har nylig trukket seg ut av Åpen Dag, et årlig felles-
arrangement for alle utdanningsinstitusjonene i Bergen i regi av 
Utdanning I Bergen. Denne beslutningen åpner opp for gylden 
mulighet til skape et nytt og spennende møtested mellom for 
våre fagmiljø, studenter, potensielle studenter og aktuelle 
samarbeidspartnere, i utformingen av en egen Åpen dag med 
innhold som er skreddersydd våre søkeres interesser og behov. 

Innføring av  studieavgift for studenter som tar en grad i Norge 
og som kommer fra land utenfor EØS og Sveits vil få store 
konsekvenser for vår rekruttering. Flere av studieprogrammene 
ved KMD har over tid hatt mange studenter som er fra land  
utenfor disse områdene. Håvard Kranstad  

Smørbukk, 2022
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Eksempler på mediedekning i 2022

Hilde Kramer, NRK radio https://radio.nrk.no/se-
rie/studio-2-p2/MKAK02000723 13 minutter 
inn i programmet 

Masterutstilling Kunst https://www.bt.no/kul-
tur/i/bGv52d/bergen-er-i-ei-saerstilling 

Nina Malterud https://www.bt.no/kultur/i/
dnWk01/femti-aar-med-keramikk 

Ukrainakonserten:
https://tv.nrk.no/se?v=D-
KHO98032822&t=402s 

Arrangerte støttekonsert til inntekt for Ukraina 
(pahoyden.no) 

Musikkterapi: https://tv.nrk.no/se?v=D-
KHO98110722&t=564s 

Flyt Båtrace: https://www.ba.no/a-nei-na-
havner-vi-i-sjoen/s/5-8-1989147 

Griegakademiet: https://www.bt.no/kultur/i/EQl-
wgo/bergens-fremste-musikkutdanning-spill-
er-inn-plater-fra-et-boettekott 

Griegakademiet: https://khrono.no/rasar-mot-
kutt-statsraden-ringde-rektor-og-avlyste-ny-
bygg-i-bergen/728708 

Kunstakademiet: https://khrono.no/fleire-far-ik-
kje-godkjent-doktorgrad-ved-kunstfakultet-ut-
fordringar-vi-ma-ta-veldig-alvorleg/696278 

Masterutstilling: Ein vellukka piknik i Bergen 
Kunsthall | STUDVEST 

Støttekonsert: Arrangerte støttekonsert til 
inntekt for Ukraina (pahoyden.no) 

Alumni: Under huden - Kunstkritikk 

Design: Arbeidsliv, Ålgård | Klesindustrien er 
en klimaversting. Nå vil en 24-åring fra Ålgård 
utfordre bransjen (gbnett.no) 

Hilde Kramer med samarbeidspartnere: Klima 
og miljø, Kunst | Workshop i ekstraordinært 
landskap inspirerte kunstnere (hardanger-folke-
blad.no) 

Britta Marakatt-Labba : UiB utnevner åtte nye 
æresdoktorer - Extraavisen 

Design: Pandemisenteret og KMD samarbeider 
om nyskapende designutstilling | Pandemisen-
teret | UiB 

Magnhild Øen Nordah Kunstnerisk resultat: 
Doktorgradskunst i Oseana - Midtsiden 

Design: Lysfestivalen opna: – Magisk (vestnytt.
no) 

Bergen Assembly og Professoren: Jakten på 
Heptaederet (kunstavisen.no) 

Griegakademiet: Dette er sakene Lysbakken vil 
kjempe for i budsjettforhandlinger med regjerin-
gen (bt.no) 

Alumni: To designere til Anorak  — Kreativt Fo-
rum 

Anmeldelse av jazzeksamener GA: https://
www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/
nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakade-
miets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demon-
strasjon-av-bassens-mange-uttrykk 

Hilde Kramer: https://periskop.no/visuelt-
mangfold-i-litteraturen-handler-om-oyet-som-
ser/ 

Nina Malterud: https://www.kodebergen.no/hva-
skjer/utstillinger/materielle-pastander 

Pris til student Kunstakademiet: https://nor-
skekunsthandverkere.no/aktuelt/nks-student-
pris-i-bergen-2022-gar-til-trude-berg 

Anmeldelse MA utstilling: https://arterritory.
com/en/visual_arts/reviews/26143-picnic_in_
bergen 

Klassikerprisen til Ashley på design: https://
www.grafill.no/visuelt/nyheter/klassikerpris-
en-til-ashley-booth 

Anmeldelse MA utstillingen kunst: https://kun-
stkritikk.no/omsorgsokonomien/ 

Spellemannsprisen Signe Bakke: Signe Bakke 
fekk Spellemann for arbeidet med Morten Eide 
Pedersen på Grieg-akademiet sin Soccorsi – 
NRK Vestland 

https://pahoyden.no/fakultet-for-kunst-musikk-og-design-griegakademiet-ukraina/arrangerte-stottekonsert-til-inntekt-for-ukraina/118877
https://pahoyden.no/fakultet-for-kunst-musikk-og-design-griegakademiet-ukraina/arrangerte-stottekonsert-til-inntekt-for-ukraina/118877
https://www.studvest.no/ein-vellukka-piknik-i-bergen-kunsthall/
https://www.studvest.no/ein-vellukka-piknik-i-bergen-kunsthall/
https://pahoyden.no/fakultet-for-kunst-musikk-og-design-griegakademiet-ukraina/arrangerte-stottekonsert-til-inntekt-for-ukraina/118877
https://pahoyden.no/fakultet-for-kunst-musikk-og-design-griegakademiet-ukraina/arrangerte-stottekonsert-til-inntekt-for-ukraina/118877
https://kunstkritikk.no/under-huden/
https://www.gbnett.no/klesindustrien-er-en-klimaversting-na-vil-en-24-aring-fra-algard-utfordre-bransjen/f/5-102-342812?key=2023-01-20T15:10:33.000Z/retriever/9698fcd73bcc5079f9591da03bd4b1cedd542c0c
https://www.gbnett.no/klesindustrien-er-en-klimaversting-na-vil-en-24-aring-fra-algard-utfordre-bransjen/f/5-102-342812?key=2023-01-20T15:10:33.000Z/retriever/9698fcd73bcc5079f9591da03bd4b1cedd542c0c
https://www.gbnett.no/klesindustrien-er-en-klimaversting-na-vil-en-24-aring-fra-algard-utfordre-bransjen/f/5-102-342812?key=2023-01-20T15:10:33.000Z/retriever/9698fcd73bcc5079f9591da03bd4b1cedd542c0c
https://www.hardanger-folkeblad.no/workshop-i-ekstraordinart-landskap-inspirerte-kunstnere/s/5-22-400318?key=2023-01-20T15:12:10.000Z/retriever/ea6f407fccf2b44464b3c5b66ba521810452ec7f
https://www.hardanger-folkeblad.no/workshop-i-ekstraordinart-landskap-inspirerte-kunstnere/s/5-22-400318?key=2023-01-20T15:12:10.000Z/retriever/ea6f407fccf2b44464b3c5b66ba521810452ec7f
https://www.hardanger-folkeblad.no/workshop-i-ekstraordinart-landskap-inspirerte-kunstnere/s/5-22-400318?key=2023-01-20T15:12:10.000Z/retriever/ea6f407fccf2b44464b3c5b66ba521810452ec7f
https://www.hardanger-folkeblad.no/workshop-i-ekstraordinart-landskap-inspirerte-kunstnere/s/5-22-400318?key=2023-01-20T15:12:10.000Z/retriever/ea6f407fccf2b44464b3c5b66ba521810452ec7f
https://www.extraavisen.no/uib-utnevner-atte-nye-aeresdoktorer/
https://www.extraavisen.no/uib-utnevner-atte-nye-aeresdoktorer/
https://www.uib.no/pandemi/151350/pandemisenteret-og-kmd-samarbeider-om-nyskapende-kunstutstilling
https://www.uib.no/pandemi/151350/pandemisenteret-og-kmd-samarbeider-om-nyskapende-kunstutstilling
https://www.uib.no/pandemi/151350/pandemisenteret-og-kmd-samarbeider-om-nyskapende-kunstutstilling
https://www.midtsiden.no/doktorgradskunst-i-oseana
https://www.vestnytt.no/nyheter/i/y64d7x/lysfestivalen-opna-magisk
https://www.vestnytt.no/nyheter/i/y64d7x/lysfestivalen-opna-magisk
https://kunstavisen.no/artikkel/2022/jakten-pa-heptaederet
https://kunstavisen.no/artikkel/2022/jakten-pa-heptaederet
https://www.bt.no/article/bt-KnM18o.html?mon_ref=retriever-info.com
https://www.bt.no/article/bt-KnM18o.html?mon_ref=retriever-info.com
https://www.bt.no/article/bt-KnM18o.html?mon_ref=retriever-info.com
https://www.kreativtforum.no/artikler/overganger/to-designere-til-anorak
https://www.kreativtforum.no/artikler/overganger/to-designere-til-anorak
https://www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakademiets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demonstrasjon-av-bassens-mange-uttrykk
https://www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakademiets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demonstrasjon-av-bassens-mange-uttrykk
https://www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakademiets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demonstrasjon-av-bassens-mange-uttrykk
https://www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakademiets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demonstrasjon-av-bassens-mange-uttrykk
https://www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakademiets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demonstrasjon-av-bassens-mange-uttrykk
https://www.ballade.no/utdanning-grunnopplaering/nattjazz-2022-kropp-puls-pust-griegakademiets-eksamenskonserter-var-en-herlig-demonstrasjon-av-bassens-mange-uttrykk
https://www.kodebergen.no/hva-skjer/utstillinger/materielle-pastander
https://www.kodebergen.no/hva-skjer/utstillinger/materielle-pastander
https://www.kodebergen.no/hva-skjer/utstillinger/materielle-pastander
https://arterritory.com/en/visual_arts/reviews/26143-picnic_in_bergen
https://arterritory.com/en/visual_arts/reviews/26143-picnic_in_bergen
https://arterritory.com/en/visual_arts/reviews/26143-picnic_in_bergen
https://www.nrk.no/vestland/xl/signe-bakke-fekk-spellemann-for-arbeidet-med-morten-eide-pedersen-pa-grieg-akademiet-sin-soccorsi-1.15936962
https://www.nrk.no/vestland/xl/signe-bakke-fekk-spellemann-for-arbeidet-med-morten-eide-pedersen-pa-grieg-akademiet-sin-soccorsi-1.15936962
https://www.nrk.no/vestland/xl/signe-bakke-fekk-spellemann-for-arbeidet-med-morten-eide-pedersen-pa-grieg-akademiet-sin-soccorsi-1.15936962
https://www.nrk.no/vestland/xl/signe-bakke-fekk-spellemann-for-arbeidet-med-morten-eide-pedersen-pa-grieg-akademiet-sin-soccorsi-1.15936962
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Noen av våre samarbeidspartnere i 2022 

Cornerteateret 
Fjell Light festival 
Galleri Salhus 
Ice Music Festival   
8. mars i Bergen
Visp

Norges Musikkhøgskole
Universitetet i Tromsø
Høgskolen på Vestlandet  
Norges Handelshøyskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Koro

Makerere Universitetet 
Kampala, Uganda
Magdalena Abakanowicz  
University of the Arts (UAP) 
Poznan, Polen
Sabanci University (Turkey)
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Søknader til strategiske midler 

 

 
Fakultetet har lyst ut strategiske midler for 2023, og midlene skal stimulere til økt 
forskningsaktivitet og forskningskvalitet ved KMD. Utlysningen ble varslet om i november for 
å sørge for at ansatte ved KMD har god tid til å søke om prosjektmidler. Fristen er satt til 1. 
februar 2023 kl. 12:00. Ansatte kan søke om midler innen fem ulike kategorier, som alle har 
en egen finansieringsramme (fra 50 000kr til 400 000 kr). I søknaden skal ansatte beskrive 
mål og overordnete ambisjoner for prosjektet, og argumentere for hvordan prosjektet støtter 
opp under KMDs strategi og BOA handlingsplan. Søknadene sendes inn i Research 
Catalogue.  
 
Midlene som er satt av til denne utlysningen inkluderer fakultetets egne strategiske midler og 
bevilgningen fra UiB sentral som skal støtte opp under kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Vurderingsprosessen har blitt endret fra tidligere år, og evalueringsskalaen har blitt endret fra 
1-5 til 1-7 for å kunne gi en bedre rangering av prosjektene og skille ut prosjekt som 
kvalifiserer for støtte. Søknadene vil bli evaluert av to eksterne fagfeller, og vurderingene blir 
senere delt med søkerne. Samtlige søknader blir behandlet i et innstillingsmøte bestående 
av fakultetsledelse og en representant fra forskningsadministrasjonen. Et svar på søknaden 
vil foreligge ca. en måned etter søknadsfristen. 
Mer informasjon om utlysningen finnes på utlysningssiden for Strategiske midler 2023. 

 

 

 

Frode Thorsen 
dekan   
 
 
                                                   Thomas De Ridder 
  forskningskoordinator  
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Status – Strategiprosess  

 

Bakgrunn 
SAK 6/22 KMD Beveger, strategiprosess 2022 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%200622%20KMD
%20beveger%20strategiprosess.pdf  
 
SAK 19/22 KMD beveger – Fremdriftsplan for strategiprosessen ved KMD 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/24.%20mars/Sak%201922%20KMD%20
Beveger-%20fremdriftsplan%20for%20strategiprosessen%20ved%20KMD.pdf  
 

SAK 55/22 a) Strategiprosess – Innspill fra Fakultetsstyret 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29
%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf  
 
SAK 71/22 e) Strategiprosess – Orientering om status 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%2
9%20Orientering%20strategiprosess.pdf  
 
SAK 87/22 a) Status – Strategiprosess 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/15.%20desember/SAK%208722%20a%2
9%20Strategiprosess%20status.pdf  
 
 
Fakultetet har nå innhentet høringsinnspill fra alle instituttene, samt hatt to høringsmøter med 
administrasjon og teknisk ansatte. Vi har tilbudt studentene til å avholde eget møte for dem, 
men det har vært vanskelig å få til.  
 
Innspillene vil nå blir gjennomgått, og det utarbeides reviderte forslag til de ulike delkapitlene. 
Forslagene blir lagt frem for styringsgruppen 22. februar. Forslagene vil også bli lagt frem for 
Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) og Studieutvalget.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
Frode Thorsen 
dekan                                        
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