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Agenda 

Sak 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 22/22 Protokoll fra 23. mars  
 
Drøftingssaker  

Sak 23/22 Årsrapport miljøfyrtårn 

Sak 24/22 PhD Utdanningsmelding 

 
Sak 25/22 Orienterings- og referatsaker 

a) Løypemelding redesign av nye studieplaner – muntlig orientering 
b) NOKUT evaluering av PhD ved KMD – muntlig orientering 
c) Høring NOU 2022 Akademisk ytringsfrihet 
d) Høring av rapport, finansiering av universitet og høyskoler 
e) Fremdriftsplan nytt Griegakademi  
f) UHR – kda (Universitets og høgskolerådet for kunst, design og arkitektur) – muntlig 

orientering. 
 

Sak 26/22 Eventuelt 
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Protokoll fra Informasjons- og drøftingsutvalget ved Fakultet for kunst, musikk 
og design 

 
Til stede:  
Synnøve Myhre, Simon Gilbertson HVO (observatør), Kari Merethe Paulsen (Parat), Anne Skaansar 
(Forskerforbundet). 
 
Forfall: Steinar Sætre 
 
 
Agenda 
Sak 11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste - godkjent 
 
Sak 12/22 Protokoll fra 09. februar - godkjent 
 
Drøftingssaker  
Sak 13/22 Studiebarometeret med oppfølgingsplan 
Faste spørsmål i barometeret som kanskje ikke passer så godt til vår drift. Gjentakende områder som 
går igjen;  

1. Organisering av studiet; tre hovedpunkt administrasjon, 
sammenheng mellom aktivitet og fag i studiet, informasjon. 
 

2. Læringsmiljø (fysisk og faglig/sosialt)  
 

3. Studentmedvirkning. Studentene bruker ofte feile kanaler for 
medvirkning som for eksempel veileder eller instituttleder. 

Det er studenter på 4. og 7. semester som blir spurt hvert år, og alle studenter i hele sektoren får de 
samme spørsmålene. Kun 35 % deltakelse ved KMD så man må ta resultatene med forbehold. 
 
 
Kom innspill fra IDU på å legge undersøkelsen inn som en del av undervisningen. 
 
 
 
 
Sak 14/22 Fremdriftsplan for strategiprosessen ved KMD  

Dato: 23.03.22 
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Oppfølging av sak fra forrige møte. Fakultetsstyret ville ha en revidering av strategiplanen KMD 
beveger. Arbeidet begynner fra høsten 2022 med styringsgruppe. Dette blir et viktig tema på alle IDU 
møter fra høsten 2020. 
 
Sak 15/22 Oppnevning av styringsgruppe for prosjektet som skal evaluere 

instituttene ved KMD  
Møter med instituttene satt 26 april, 2 mai og 3mai møter med instituttene. IDU viktig høringsorgan i 

dette arbeidet.. 
 
 
SAK 16/22 Økonomirapport per februar  
Tidlig på året og ligger godt an i forhold til budsjett, men vi har utfordringer foran oss.  
Hadde vi ikke hatt overføringer fra tidligere hadde vi hatt et underskudd på 10 mill. KMD må øke 
inntektene og få kostnadene ned.  
 
Sak 17/22 Overføringene fra 2021  
Har fordelt overføringene til instituttene i budsjettfordelingen. Fusjonsmidlene som kom med KHiB 
og brukerutstyrsmidlene til M61 skiller seg ut som større overføringer, pluss 1 mill som vi fikk til 
forskning, som er gjort til 2 mill. Totalt 23 mill i overføring fra 2021 til 2022. 
 
Sak 18/22 Mandat og harmonisering av ledelse brukerutvalget i M61 
Viktig at instituttene tar ledelsen av brukerutvalget. Utvalget skiftes ut hvert annet år. Alle bruker 
grupper skal være representert.  
 
Sak 19/22 Orienterings- og referatsaker 

a) Søknader til strategiske midler 
KU søknader – skal settes ned komité. 

b) Sykefraværsstatistikk- Muntlig orientering 
Ligger på 5,9 % for hele fakultetet. 2 % over det vi har som mål i 
handlingsplanen. Dette er tall vi må følge godt med på.  

c) Christieprisen – Muntlig orientering 
Deles ut 26. april – 
KMD har foreslått KODE. 
 

d) UHR-KDA og møte med rektorene 18. mars. 

e) Nytt bygg GA- Muntlig orientering 
Forprosjektet går sin gang. Kommunen snakker om en ny regulering 
av dette området, det håper vi ikke så prosjektet stopper opp. 

f) Disputaser denne uken- Muntlig orientering 
Griegakademiet:  
Mandag 18. mars Craig Wells og fredag 25. mars Thorolf Thuestad 

g) Løypemelding – implementering av reviderte studieplaner. 
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Gjennomgang av den formelle prosessen av studiesjef. 
Prosessen startet som diskusjon allerede tilbake før 2018. 
Rammer ble lagt fra dekanen for hva disse endringene skulle være. 
Dette er ikke en endring, men en revisjon. Vi har de ressursene vi 
har, dette er ikke endret. Arbeidskrevende prosess, organisatorisk og 
faglig.  

h) Rapporteringsdata KMD – muntlig orientering 

i) Utlysingstekst Instituttleder på Kunstakademiet 
 – institutt for samtidskunst. 

j)  KMD fikk tildelt to av tre Marie Curie postdok prosjekt 

k) Situasjonen for ansatte og studenter fra Ukraina og Russland – 
muntlig orientering. 
Vi har studenter ved Griegakademiet og Kunstakademiet. Tett 
oppfølging av både studenter og ansatte. 
 

 
Sak 20/22 Eventuelt 
 
 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandlar 
 

Høyring - NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2022: 2 Akademisk ytringfrihet på høyring.  

 

Kunnskapsdepartementet oppnemnde 20. juli 2021 eit ekspertutval som skulle greie ut 

problemstillingar knytt til akademisk ytringsfridom. Dette var ei oppfølging av universitets- og 

høgskolelovutvalet (NOU 2020: 3) og departementet si oppfølging av denne, (Prop. 111 L 

(2020-2021)). Utgreiinga vil vera ein del av kunnskapsgrunnlaget for ny langtidsplan for 

forsking og høgare utdanning, som er planlagt lagt fram hausten 2022. 

 

Departementet ber særleg om synspunkt på kva tiltak som kan og bør følgjast opp på 

departementsnivå, for å støtte opp om arbeidet med god kultur for akademisk frihet, 

akademisk ytringsfrihet og formidling til samfunnet ved dei akademiske institusjonane.  

 

Forslaget til endring i universitets- og høgskulelova § 1-5 vil bli følgt opp i arbeidet med ny 

universitets- og høgskulelov som er planlagt lagt fram i 2023.  

 

Utgreinga har forslag om ein formidlingsindikator som del av resultatbasert utteljing i 

finansieringssystemet for universitet og høgskular. Utvalet har også synspunkt på bruk av 

utviklingsavtalar. Departementet ber om at synspunkt på bruk av utviklingsavtalane og på 

formidlingsinsdikatoren blir sett i samanheng med høyring av rapport frå ekspertutval om 

finansiering av universitet og høgskular (med frist 10. juni 2022), og kommentert i den 

høyringa.  

 

Sjå liste 

 

  

 

  

 

 

Dykkar ref 

 

Vår ref 

22/1719- 

Dato 

31. mars 2022 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-2/id2905589/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-utvalg-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler-hatlen-utvalget/id2904153/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-utvalg-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler-hatlen-utvalget/id2904153/?expand=horingsbrev


 

 

Side 2 
 

Ei rekke av forslaga i utgreiinga rettar seg mot dei akademiske institusjonane og deira arbeid 

for å tilretteleggje for akademisk ytringsfridom. Departementet føreset at institusjonane 

vurderer desse, uavhengig av denne høyringa. 

 

For å sikre ei god behandling av høyringssvara, så ber vi om at svara vert strukturerte i 

samsvar med disposisjonen i utgreiinga. Vi ber om at høyringssvar vert levert gjennom den 

digitale løysinga på www.regjeringen.no/id2905942.   

 

Høyringsfristen er 25. juni 2022. 

 

Med helsing 

 

 

Hege Nygård (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Lars Vasbotten 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar 

 

Vedlegg: liste over høyringsinstansar 

 

http://www.regjeringen.no/id2905942


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eigarskap 
i høgare utdanning og 
forsking 

Saksbehandlar 
Sigve Berge 
Hofland 
22 24 74 83 

Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular 

Kunnskapsdepartementet mottok 17. mars 2022 vedlagde rapport frå eit ekspertutval om 

finansiering av universitet og høgskular, og sender med dette rapporten på høyring. 

 

Vi ber om at eventuelle høyringsfråsegner blir sendte gjennom den digitale løysinga på 

www.regjeringa.no/id2904153. 

 

Høyringsfristen er 10. juni 2022. 

 

 

Med helsing 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sigve Berge Hofland 

seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar 

 

Ifølge liste   

 

 

Dykkar ref 

 

Vår ref 

22/1447- 

Dato 

17. mars 2022 
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Adressatar 

 
Statsministerens kontor 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Barne- og familiedepartementet 

Finansdepartementet 

Forsvarsdepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Riksrevisjonen 

Sametinget 

Fylkeskommunane 

Regionale forskingsfond 

Dei nasjonale forskingsetiske komiteane 

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse 

Innovasjon Norge 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga 

Noregs forskingsråd 

Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør 

SIVA – Selskapet for industrivekst SF 

Statens lånekasse for utdanning 

Statlege universitet og høgskular 

Private høgskular med statstilskot 

Universitetssenteret på Svalbard 

Universitets- og høgskolerådet 

Forskningsinstituttenes fellesarena 

Regionale helseføretak 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Hovedorganisasjonen Virke 

KS – Kommunesektorens organisasjon 

Næringslivets Hovedorganisasjon 

Akademikerne, sammenslutning av norske akademikerforening 

Landsorganisasjonen i Norge 

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon 

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdanna 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Det nasjonale publiseringsutvalet 

Komite for kjønnsbalanse og mangfald i forsking 
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ANSA – Association of Norwegian Students Abroad 

International Students’ Union of Norway 

Norsk studentorganisasjon 

Stipendiatorganisasjonene i Norge 

Agder Vitenskapsakademi 

Akademiet for yngre forskere  

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 

Det Norske Videnskaps-Akademi 





UiB - Fakultet for kunst, musikk og
design
Årlig klima- og miljørapport for 2021

Beskrivelse av virksomheten:
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
fundert på høyt anerkjent kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.    Vi utdanner framtidens
kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere,
kuratorerer, musikk- og kunstpedagoger.    Fakultetet har rundt 600 studenter og 130 ansatte. Den
faglige virksomheten er organisert i tre institutter (kunst, musikk og design) med felles
administrasjon. Instituttene har stipendiater tilknyttet både Program for kunstnerisk
utviklingsarbeid og UiBs ph.d.-program. UiB arbeider også med å få på plass et nytt kunstnerisk
ph.d.-program, som vil innebære en ytterligere styrking av fakultetet.    Fagmiljøene innen kunst og
design er samlokalisert i et nytt bygg, spesialtegnet for virksomheten av Snøhetta. UiB arbeider
for å etablere et eget bygg for Griegakademiet – Institutt for musikk på nabotomten i Møllendal.   
KMD samarbeider med mange ledende institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:
Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat 
Type: Midlertidig 
Utstedt: 21 mai, 2022 
Utløper: 13 des., 2022





 Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret
1% fra 2020
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Årsverk er jf. DBH.





 Arbeidsmiljø

Sykefravær i prosent
7% fra 2020
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Sykefraværsprosenten er hentet fra Innsikt.





 Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir
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Totale mengder årlig forbrukt papir

 Kommentarer
Generelt for UiB: UiB, som en statlig virksomhet, følger Lov om offentlige anskaffelser. Vi har et eget
Kontor for Innkjøp som kontrollerer anskaffelsesprosessene, og holder jevnlige kurs, seminarer og
opplæring for våre innkjøpere og bestillere. Miljøvennlige valg gjøres gjennom UiBs rammeavtaler.  
Tidligere år har man basert papirmengde på telleverk i printerne. Disse har ikke inkludert alle printerne.
Nytt fra 2018 er at man oppgir innkjøpte mengder papir fra leverandør-rapporter. Dette tallet blirså delt
på antall årsverk ved de ulike enhetene og er derfor ikke basert på koststed.





 Energi

Energiforbruk
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Energiforbruk pr. kvadratmeter
34% fra 2020
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 Kommentarer
Energibruk er rapportert fra Eiendomsavdelingen på byggnivå og deretter fordelt basert på prosent areal
som brukes av hver enhet i hver av bygningene. Antallet kvadratmeter pr enhet er regnet ut basert på
nettoareal, ikke bruttoareal som tidligere, og er derfor forskjellig fra tidligere år.





 Transport
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CO2-utslipp fra flyreiser
-88% fra 2020

133,53 tonn CO2
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 Kommentarer
Flyreiser er hentet fra SAP som er reiseregningssystemet. Antall flyreiser har gått kraftig ned pga
pandemien og flyreisestatistikken for 2021 har derfor liten verdi for å sammenligne med tidligere år.





 Avfall og ombruk

Totalt avfall
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Avfallsmengder per avfallskategori

7 051 kg 7 460 kg
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Sorteringsgrad
3% fra 2020
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 Kommentarer
Avfall er rapportert pr bygg og fordelt på enheter basert på sin prosentandel av hvert bygg.





 Klimaregnskap

CO2 totalt
57% fra 2020
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 Gjennomførte tiltak

Arbeidsmiljø
Generelt for UiB: UiB har en HMS-handlingsplan 2019-2021 der arbeidsmiljøtiltak følges opp. 01.01.2019 ble det også
inngått en ny intensjonsavtale (IA-avtale) for perioden 2019-2022.

Innkjøp og materialbruk
Generelt for UiB: UiB, som en statlig virksomhet, følger Lov om offentlige anskaffelser. Vi har en egen innkjøpsseksjon
som kontrollerer anskaffelsesprosessene, og holder jevnlige kurs, seminarer og opplæring for våre innkjøpere og
bestillere. Miljøvennlige valg gjøres gjennom UiBs rammeavtaler. Eksempel på dette er ny avtale for gave- og
profileringsmateriell hvor man har stilt tungtvektede krav knyttet til kvalitet og bærekraft. I 2020 vedtok UiB en ny
anskaffelsesstrategi hvor "UiB skal bevege seg fra at miljø- og klimabeslutninger innen innkjøp treffes av den enkelte ,
til at valgene styres, særlig på områder innen bygg og fellesfunksjoner. Styringen skal ikke gå på bekostning av kvalitet
innen forskning og utdanning , men sikre at universitetet kan nå sine miljø- og klimamål." Innenfor innkjøp av varer og
tjenester har oppfølging av handlingsplaner utarbeidet i 2020 hatt høy prioritet. Det settes søkelys mot tiltak for å
redusere innkjøp generelt, for eksempel ved å legge til rette for gjenbruk, økt produktlevetid og mer rasjonell bruk av
tilgjengelige ressurser. Eksempler er tiltaksplan for anskaffelser og forbruk av møbler ved UiB og ny rammeavtale for
gave- og profileringsmateriell hvor kvalitet og bærekraft var tungtvektede krav. Videre har Asplan Viak, på bestilling
fra UiB, utarbeidet et dokument som omhandler registrering av materialbruk for alle leverandører på rammeavtaler
innenfor byggfagene. Hensikten er både å bidra til økt kunnskap, samt en reduksjon i klimafotavtrykk fra våre
byggematerialer. Dette arbeidet vil også gi oss bedre datagrunnlag for LCA-analyser og for fremtidige klimaregnskap. 

Avfall
Generelt for UIB: UiB har et velfungerende avfallssystem der alt avfall håndteres av Eiendomsavdelingen og Ragn-Sells.
I løpet av 2018 ble system for kildesortering utvidet til å omfatte flere bygg og flere fraksjoner. UiB arrangerer en årlig
ryddeaksjon i Strandryddeuka og engasjerte studenter, ansatte og samarbeidspartnere har de siste to årene ryddet
nær 8 tonn plast og annet avfall. https://www.uib.no/aktuelt/148072/sterke-inntrykk-under-plastrydding

Energi
Generelt for UiB: Universitetet i Bergen gjennomførte energimerking av hele bygningsmassen i 2012, og har siden
arbeidet med å gjennomføre tiltakslisten fra energimerkingen. I tillegg har UiB en ENØK-ingeniør i 100 % stilling, som
arbeider kun med energieffektivisering som lysstyring, varmestyring, optimalisering av ventilasjon og gjenbruk av
spillvarme fra datasentre. UiB har også et eget nærvarmenett med en sjøvannsvarmepumpe som henter energi ut fra
vannet på 100 meters dyp i Byfjorden. UiB byttet ut all fyringsolje med bio-olje fra 2016, og planlegger å fase denne ut
når de aktuelle bygningene kan knyttes på fjernvarmenettet i Bergen. Mål om 2% reduksjon i energiforbruk pr kvm pr
år har blitt oppnådd de siste årene. I løpet av 2021 har arbeidet vært sentrert rundt tiltak som sikrer god
arealutnyttelse, vesentlig lavere netto energibruk og en stadig økende lokal, fornybar energiproduksjon. Universitetet
har blant annet en ny rammeavtale på levering av solcelleanlegg og vil som følger ha 10 000 solceller i drift i løpet av
de neste fire årene.

Transport
Generelt for UiB: Universitetsstyret vedtok den 28.11.2019, å innfør en ny grønn reisepolicy hvor målsettingen er å
halvere utslippene knyttet til reisevirksomhet innen 2025, gjennom årlige kutt på gjennomsnittlig 10% CO2.
Reduksjonene skal foretas på enhetsnivå og reisepolicyen skal ivareta yngre forskeres mulighet til å etablere nye
relasjoner for karrierebygging. Den 22. september 2021 ble Universitetet i Bergen offisielt sertifisert som «Norges
første sykkelvennlige universitet». Sertifiseringsprosessen har vært i samarbeid med Syklistenes Landsforening og har
blant annet bestått av befaringer rundt på alle UiBs lokasjoner for å kartlegge dagens sykkelfasiliteter, samt en
reisevaneundersøkelse blant studenter og ansatte. Universitetet har fulgt opp med en rekke tiltak blant annet
oppgradering av eksisterende sykkelhus med trygg lading for el-sykler, servicestasjon, bedre belysning,
sikkerhetskamera og innbruddsalarm.

Utslipp til luft og vann
Generelt for UiB: UiB praktiserer nullutslipp og skal ikke slippe ut noen kjemikalier til ledningsnettet eller i luft/vann.

Annet
Generelt for UiB: UiB har siden 2009 laget klimaregnskap og miljøregnskap og har hatt tallfestede mål for reduksjon av
negativ miljøpåvirkning fra avfall, transport, innkjøp og energi. Disse skulle reduseres med 20 % mellom 2009 og 2020,



med 2 % i året. For 2018 ble det laget et fullstendig klimaregnskap inkludert Scope 3, og dette arbeidet blir videreført
med årlig komplett klimaregnskap. Dette gir en god oversikt over vår totale klimapåvirkning, samt våre største
utslippsposter og vil være grunnlag for videre miljøarbeid.



 Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Universitetsstyret noen konkrete delmål i styresak 109/19: utslipp fra reiser skal halveres innen 2025, utslipp fra varer
og tjenester med 40% innen 2025, reduksjon i areal med 10% innen 2030 og reduksjon i energibruk med 30% innen
2025. Handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet er forankret i universitetets strategi 2019-2022 «Kunnskap som
former samfunnet» og omfatter tre HMS-mål. UiB skal kjennetegnes ved: gode arbeidsfellesskap, trygge og
funksjonelle arbeidsplasser, god sikkerhetskultur og beredskap: http://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/HMS-
handlingsplan/HMS-handlingsplan%202019-2021.pdf. Arbeidsmiljøperspektiver knyttet til ytre miljø er ivaretatt i
Handlingsplan for det ytre miljø: 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/handlingsplan_ytre_miljo_2018-2022.pdf

Arbeidsmiljø: Mål og sykefravær
4 %

Arbeidsmiljø: Tiltak
Generelt for UiB: hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Norge har sammen med staten som
arbeidsgiver og myndighetene ved Arbeids- og sosialdepartementet inngått en ny Intensjonsavtale om et mer
inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) for perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2022. 
Avtalen har to nasjonale mål: 
Sykefravær: sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. 
Frafall: frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Generelt for UiB: i forbindelse med Klimanøytralt UiB 2030 skal utslipp fra varer og tjenester reduseres med 40% innen
2025. UiB har vedtatt en ny anskaffelsesstrategi som gjelder fra 2020-2024
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/anskaffelsesstrategi_uib_2020-2024_vedtatt_0.pdf. Utdrag fra
anskaffelsesstrategi: 4.1 Etablere egnede beslutningsstruktur som sikrer at miljø- og klimaaspektet 
ivaretas der denne prioriteringen får budsjettmessige eller andre konsekvenser 
4.2 Arbeide for sirkulære løsninger, redusert forbruk av varer og tjenester samt 
redusert avfall generert fra innkjøp 
4.3 Etterspørre konkrete utslippsdata (primærdata) til bruk i klimaregnskapet der 
dette er mulig 
4.4 Bygge kompetanse hos anskaffelsesrådgiverne innen miljø og klima 
4.5 Samarbeide om utvikling av klima- og miljøkrav og kriterier med andre 
offentlige virksomheter for områder som ikke dekkes av Digdir eller EUs 
kriterier
4.6 Videreføre praksis om å stille krav om sertifisert miljøledelse hos leverandører 
4.7 Gjennomføre jevnlige kartlegginger av kommende anskaffelser for å avdekke 
høyest klima- og miljøbelastning sett opp mot tiltak med stor effekt 
4.8 Stille miljø- og klimakrav i aktuelle avtaler, deriblant 
- etterspørre anerkjente miljømerker og miljødeklarasjoner 
- stille krav til bruk av relevante kriterier og sertifiseringer 
- etterspørre mer klimavennlige produkter 
- stille andre aktuelle krav som for eksempel krav til levetid og løsninger knyttet 
til gjenbruk, avfallshåndtering, transport, forpakning, energi mm

Energi: Tiltak
Generelt for UiB: Klimanøytralt UiB 2030: Energibruk skal reduseres med 30% innen 2025 og areal skal reduseres med
10% innen 2030. Eiendomsavdelingen v/ENØK-ingeniør vil fortsette med å gjennomføre tiltak for å oppnå ønsket
reduskjon i energibruk årlig. lys-, varme- og ventilasjonsstyring legges inn ved ombygginger. Utskifting av sentralt SD-
anlegg og energiovervåkningssystem skal fortsette. Solcelleanlegg bygges på flere nye bygg.

Transport: Tiltak
Generelt for UiB: Klimanøytralt UiB 2030: utslipp fra reiser skal halveres innen 2025 gjennom årlig gjennomsnittlig
reduksjon i CO2e-utslipp på 10%. Antall flyreiser ved UiB har gått kraftig ned pga pandemien og fokus fremover blir
på oppfølging av grønn reisepolicy vedtatt i 2019, oppgradering av AV-utstyr og tilrettelegging for syklister ved UiB.



Dette gjelder både nye garderober og sykkelparkeringer, samt holdningskapende kampanjer som årlig sykkeldag og
deltakelse i sykle til jobben-kampanjen.

Avfall: Tiltak
Generelt for UiB: UiB utvidet kildesortering på campus i 2018 og 2019. Eiendomsavdelingen jobber videre for å
optimalisere systemet.

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Generelt for UiB: UiB praktiserer nullutslipp og skal ikke slippe ut noen kjemikalier til ledningsnettet eller i luft/vann.
Gode rutiner for forbruksavfall, farlig avfall, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall sørger for dette.

Annet
Generelt for UiB: Universitetet i Bergen har som mål å bli klimanøytralt innen år 2030. Skal målet nås, må vi kutte CO2-
utslippene med 89% de kommende ti årene. I løpet av 2021 har vi derfor igangsatt en rekke tiltak som både har
direkte innvirkning på våre største utslippsposter (innkjøp, transport, bygg og energi), men også indirekte tiltak i form
av å engasjere og motivere studenter og ansatte til å bli med på en felles klimadugnad. Eksempler på dette er:
Universitetets klimafond, som ble vedtatt opprettet i 2020, har i løpet av 2021 hatt fire tildelingsrunder. Fondets formål
er å finansiere tiltak som skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Så
langt har fondet finansiert tiltak for redusert reisevirksomhet og forbruk, og prosjekter innenfor nyskaping og
innovasjon. Fondet forvaltes av styringsgruppen for klimanøytralt UiB og fondets størrelse var i 2021 på 5 mill. kroner.
UiB har også ansatt fire bærekraftspiloter, studentpraktikanter i 20% stilinger, som har gjennomført mange gode tiltak
i løpet av 2021 og har flere under planlegging. Et eksempel er en videoserie i samarbeid med Mette Havre/ Spis Opp
Maten, som viser studenter hvordan man enkelt kan kutte matsvinn. Videre samarbeider bærekraftspilotene med
Kommunikasjonsavdelingen for å få på plass en bærekraftsportal - en digital oversikt over hva som skjer innen
universitetets bærekrafts-satsing både når det gjelder utdanning, forskning, innovasjon og drift.
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Bakgrunn 
Fakultet for kunst, musikk og design er kreditert som Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn 
(miljofyrtarn.no). Årlig innrapportering er en viktig del av Miljøfyrtårns styringsverktøy, og 
hjelper fakultetet å få oversikt over positive og negative miljøeffekter ved vår aktivitet og 
virksomheten. Informasjonen skal brukes til å se om miljø- og klimamålene til fakultetet og 
universitetet er nådd, om utviklingen går i riktig retning og hvor det er rom for forbedring.  
Tallene som viser en nedgang skyldes i hovedsak lavere aktivitet i 2021 grunnet covid 
pandemi). Rapporten som er lagt ved er fylt ut av HR-avdelingen ved UiB. Data rapporteres 
fra HR- avdelingene, eiendomsavdelingen og Statsbygg. 
 
Årsverk 
For rapporteringsåret 2021 hadde KMD 147 årsverk, mot 145 i 2020. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for 2021 var på 4,89, mot 4,53 i 2020. Selv om dette er en negativ utvikling for 
KMD, kan den moderate økningen tilskrives pandemien. Vi er bekymret for kvaliteten på 
rapportering av sykefravær, da vi ser at enheter rapporterer unormalt lavt sykefravær, det 
kan være en indikasjon på at sykefraværet ikke rapporteres. Vi følger opp sykefraværet 
månedlig og rapporterer om sykefravær til fakultetstyret to ganger per år. 
 
Papirforbruk 
I 2020 brukte vi1046 kg papir ved KMD. Vi har ikke tall for 2021 dessverre, men i 2019 var 
tallet 1880 kg, det viser en betydelig reduksjon som skyldes i hovedsak lavere aktivitet 
grunnet pandemi. 
 
Energi 
Energibruken vår i 2021 var 3094931 kWh, mot 2346778 kWh i 2020. Dette kan også 
tilskrives lav aktivitet i 2020.  
 
Tjenestereiser 
I 2021 hadde vi 136 flyreiser i Norden, 60 flyreiser i Europa og 0 resten av verden, mot 
henholdsvis 54, 25 og 9 i 2020. Økningen i reiser skyldes lettelser i reiserestriksjoner. 
Reiseaktiviteten har vært betydelig lavere i 2020 og 2021 grunnet pandemien. UiB har også 
en reisepolicy med retningslinjer for hvilke reiser ansatte må prioritere for å få ned 
klimagassutslipp. 
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Avfall og ombruk 
Avfallsregnskapet er mer finmasket for 2021 enn for 2020. Samlet avfallsmengde for 2021 
var 52.172 kg, mot 45.982 kg i 2020. Dette er en økning på rundt 7 tonn, men tallet for 2019 
var 82.510, så alt i alt er det en moderat økning, og helt som forventet, tatt i betraktning den 
lave aktiviteten vi hadde i 2020. 
For de forskjellige avfallsgruppene fordeler tallene seg slik (tall i kilo): 
 

 2020 2021 Differanse 

Restavfall 32040 35874 + 3834 

Papp og papir 2271 3361 + 1090 

Blandet organisk 
avfall/mat 

480 450 - 30 

Blandet treavfall 940 1460 + 520 

Blandet papp og 
papir 

2271 3361 + 1090 

Glass og metall 900 942 + 42 

Plast 625 947 + 322 

EE-avfall 380 784 + 404 

 
 
 
For 2020 var det kategorier for Farlig avfall (666 kg) og Annet (7460 kg). For 2021 er dette 
ytterligere spesifisert med disse kategoriene: 
 

 Forurensede masser (1100 kg) 
 Gips (630 kg) 
 Keramikk og porselen (4770 kg) 
 Organiske løsemidler uten halogen (9 kg) 
 Maling, lim og lakk (305 kg) 
 Spraybokser (37 kg) 
 Blyakkumulatorer (4 kg) 
 Småbatterier (1 kg) 
 Polymeriserende stoff (16 kg) 
 Baser, uorganiske (50 kg) 
 Surt organisk avfall (50 kg) 
 Fotokjemikalier (774 kg) 
 Gass i trykkbeholdere (2 kg) 

 
Inndelingen speiler i større grad virksomheten vår, og vil i årene framover hjelpe oss å få 
oversikt på avfallsmengde ved hvert enkelt verksted, slik at vi kan se hvor vi bør sette inn 
tiltak for forbruk og gjenvinning. Med tanke på de store mengder forurensede masser vi 
kaster hvert år, for eksempel keramikk og porselen, bør vi etterstrebe en enda større 
bevissthet hos studenter og ansatte på gjenbruk. Et tiltak kan være en diskusjon rundt 
læringsmål og produksjonsformat. 
 
Bunnlinjen for restavfall er 346 kg per årsverk i 2021, mot 221 kg i 2020. 
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Arbeidsmiljø 
For oppfølging av arbeidsmiljøet har vi i handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet som er 
vedtatt av fakultetstyret i februarmøtet. 
Sak 0422 Handlingsplan HMS_KMD 2022 endelig vedtatt.pdf (uib.no) 
Et av hovedtiltakene er å følge opp ARK undersøkelsen som ble gjennomført i 2020. 
 
Ytre miljø 
KMD har nedfelt i sin HMS-handlingsplan at vi skal arbeide for at vår virksomhet ikke virker 
negativt på det ytre miljøet. Vi har nulltoleranse på utslipp av kjemiske stoffer 
 
Innkjøp og materialbruk: 
UiB, som en statlig virksomhet, følger Lov om offentlige anskaffelser. Vi har en egen 
innkjøpsseksjon som kontrollerer anskaffelsesprosessene, miljøvennlige valg gjøres 
gjennom UiBs rammeavtaler.  
 
Avfall 
UiB har et velfungerende avfallssystem der alt avfall håndteres av Eiendomsavdelingen og 
Ragn-Sells. I KMDs HMS-handlingsplan har vi tiltak for å sikre at vi har god kildesortering og 
sikker håndtering av avfall. 
 
Innkjøp og materialbruk 
I forbindelse med Klimanøytralt UiB 2030 skal utslipp fra varer og tjenester reduseres med 
40% innen 2025. UiB har vedtatt en ny anskaffelsesstrategi som gjelder fra 2020-2024: 
 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/anskaffelsesstrategi_uib_2020-
2024_vedtatt_0.pdf. 
 
I KMDs HMS-handlingsplan er det vedtatt at vi skal sørge for at materialer som er innkjøpt 
kan gjenbrukes. Det er fornuftig å sette konkrete mål for avfallsreduksjon i kategoriene som 
skaper mange tonn med avfall, og hvordan tenke gjenbruk i de tilfellene det er mulig 
 
Energitiltak 
Energiforbruk skal reduseres med 30% innen 2025 og areal skal reduseres med 10% innen 
2030 ved UiB. Solcelleanlegg bygges på flere nye bygg. KMDs bygg i Møllendalsveien 61 er 
miljøvennlig bygg med sin passivhusstandard, vedlikeholdsfrie og solreflekterende fasader, 
og en stor tank som håndterer overflatevann som vanner lokale planter som bidrar til et 
biologisk mangfold på tomten M61. 
 
Utslipp til luft og vann 
UiB praktiserer nullutslipp og skal ikke slippe ut noen kjemikalier til ledningsnettet eller i 
luft/vann. Gode rutiner for forbruksavfall, farlig avfall, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall 
sørger for dette. KMD og UiB har gode rutiner for å ivareta dette. 
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Fakultetsdirektøren sine kommentarer. 
Pandemien har gjort at tallene ikke representerer aktiviteten i et «normalår». Det er 
utarbeidet planer og rutiner for å ivareta arbeidsmiljø, helse miljø og sikkerhet. I planen 
inngår også mål og tiltak for å redusere avfall, og redusere påvirkning på det ytre miljø, For 
at fakultet for kunst, musikk og design skal kunne beholde akkreditering som Miljøfyrtårn, må 
vi iverksette tydeligere tiltak for å redusere avfall, og da særlig farlig avfall. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar årsrapport som Miljøfyrtårn 2021 til etterretning med de merknader som 
kom i møtet, og ber dekan følge opp de punktene i rapporten som har rom for forbedring 
sammen med enhetsledere. 
 
 
Frode Thorsen 
dekan   
  
 
 
Vedlegg: 
 

  Årsrapport Miljøfyrtårn 2021 
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INNLEDNING 
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) rommer kunstnerisk utviklingsarbeid og 
vitenskapelig forskning. Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) inkluderer samtidskunst, design og 
utøvende og skapende musikk. Vitenskapelig forskning er innen feltene musikkterapi, 
musikkvitenskap og musikkpedagogikk. 
 
Forskerutdanningen er en viktig del av KMDs strategi 2018-2022. Særlig følgende punkter er 
relevante: 
 
KMD skal 

 bygge et sterkt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning hvor 

ulike tilnærminger møtes og utvikles 

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

 styrke forskeropplæring og veilederkompetanse i fagmiljøene 

 utvikle og delta i tematiske forskningsområder 

 styrke varig dokumentasjon av fagfellevurdert kunstnerisk utviklingsarbeid 

 stimulere til økt publisering av vitenskapelig forskning 

 utvikle prioriterte satsingsområder gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger 

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

 
KMDs handlingsplan for forskerutdanningen 2018-2022 ble revidert i januar 2022, med økt 
vektlegging av veilederkompetanse og dokumentasjon. 
 
ORGANISERING 
Forskerutdanningen ved KMD administreres etter tre ph.d.-forskrifter: KMDs ph.d.-program i 
kunstnerisk utviklingsarbeid1, Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved 
Universitetet i Bergen2 og Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen3. 
 
KMDs ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid (heretter KU) ble opprettet i 2018. KMDs 
Utvalg for Forskning og forskerutdanning (UFF) er programstyre. Utvalget er sammensatt av 
tre representanter ansatt på grunnlag av kunstnerisk kompetanse, en representant ansatt på 
grunnlag av vitenskapelig stilling, en vitenskapelig stipendiat og en stipendiat knyttet til 
fakultetets ph.d.-program i KU. Visedekan for forskning leder utvalget og er programleder for 
ph.d.-programmet. Fakultetets ph.d.-koordinator er sekretær for saker som angår ph.d.-
programmet og fakultetets stipendiater for øvrig. 
 
Stipendiater ansettes på instituttene, eller også ved institusjoner KMD samarbeider med, og 
tas deretter opp på fakultetets program. Ettersom fakultetene ikke har mulighet for å ha mer 

 
1  Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen - Lovdata og  
Programbeskrivelse for ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid 
2 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 
3 Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen 
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enn ett ph.d.- program, er det inngått en samarbeidsavtale med Det humanistiske fakultet 
(HF) om opptak til deres program av vitenskapelige stipendiater ved Griegakademiet.4 
Visedekan for forskning ved KMD er fast observatør i HFs Forsker- og forskerutdanningsutvalg, 
som er programstyre for HFs Ph.d.-program. 
 
OPPFØLGING FOREGÅENDE ÅRS PH.D.-UTDANNINGSMELDING 
KMDs Ph.d.-utdanningsmelding for 2020 peker på noen tiltak for å møte utfordringer og 
mangler: 
 
Manglende rutiner for bruk av fremdriftsrapporter 
Arbeidet med å etablere rutiner for å bruke fremdriftsrapportering i kvalitetsarbeidet er 
igangsatt. Skjema for fremdriftsrapporter sendes digitalt og automatisk til stipendiater og 
veiledere. Utsendelsen administreres sentralt av Forsknings- og innovasjonasavdelingen (FIA). 
Rapportene leses av instituttleder, ph.d.-koordinator og programleder. Disse identifiserer 
momenter fra rapportene som bør behandles systematisk eller strategisk. Momentene legges 
fram for behandling i UFF. Det har vært utfordringer med instituttleders tilgang ved 
Griegakademiet til alle kandidater, som nå er løst. 
 
Utvikle systemer for oppfølging av kandidater som søker om sluttbedømmelse 
Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst startet i 2021 et pilotprosjekt med sluttseminar 
for kandidater som nærmer seg tidspunkt for søknad om sluttbedømmelse. Seminaret 
administreres av instituttets forskningsleder, som også er ph.d.-ansvarlig. Seminaret er svært 
godt mottatt blant kandidatene og vurderes nå iverksatt ved alle institutter. 
 
Utvikling av veilederkompetanse 
KMD har i 2021 innført obligatorisk veilederopplæring for alle veiledere i KMDs program. 
Fakultetet har bestemt at 10% av veiledningsressursen skal settes av til opplæring, som 
normalt vil si 6 timer per studieår for hovedveileder, 4 timer for medveileder. KMD har startet 
et kurs bestående av fire seminarer på to timer, med mulighet for felles lunsj og faglig 
utveksling i forkant eller etterkant. Ett av seminarene omhandler forskningsetikk, og er en del 
av fakultetets omfattende arbeid med forskningsetikk i KU. Fakultetet godkjenner også 
deltagelse på veilederseminarer i regi av Nasjonal forskerskole i KU. Disse avholdes en eller to 
ganger i året. 
 
Manglende rutiner for dokumentasjon i ephorte, mangelfull FS-kompetanse 
Utfordringer med manglende rutiner for dokumentasjon i Ephorte og manglende FS-
kompetanse ved KMD er en utfordring fakultetet fortsatt merker. Fakultetet fikk styrket 
Ephorte-kompetansen betydelig etter midlertidig ansettelse av ny ph.d.-koordinator i august 
2021. Det har muliggjort et viktig ryddearbeid. FS-kompetansen styrkes i 2022 ved at 
fakultetet har fått en ny superbruker. 
 
STATUS 
-Antall stipendiater pr. 31.12.21 ved KMD: 40, hvorav 12 vitenskapelige og 28 i KMDs ph.d.-
program i KU. 
-Eksternt finansierte: 4 vitenskapelige (to ved Høgskolen i Volda, en ved Høgskolen på 
Vestlandet og en i NORCE), 5 i KU (tre fra HKDIR/Program for KU, to fra UiT).  

 
4 Programbeskrivelse for ph.d.-program ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 
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-Antall disputaser: 4, to vitenskapelige, to i KU. Den ene disputerte på det eldre Nasjonale 
stipendiatprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Den andre var KMDs første disputas på 
eget program.  
-Underkjenninger: Det var ingen underkjenninger ved KMD i 2021 
-3 bedømmelser ble annullert grunnet saksbehandlingsfeil. Alle tre var tilknyttet Institutt for 
Samtidskunst. En av de tre kandidatene fikk medhold etter klage til den Sentrale klagenemda. 
-Opptak: KMD tok opp 3 stipendiater i 2021, alle ved Griegakademiet: En i musikkvitenskap, 
to i KU, hvorav en eksternt finansiert ved UiT. Det relativt lave tallet kan ses i sammenheng 
med koronapandemien. Det ble tatt opp 6 stipendiater i 2020. KMD regner med å ta opp minst 
8 stipendiater i 2022. 
-Frafall: Det er ingen frafall i 2021. KMD jobber med å hente inn en kandidat i KU som har vært 
inaktiv siden 2019, med plan om søknad om sluttvurdering høst 2022. 
-Gjennomstrømmingen har vært lavere enn ønskelig. Det ble gitt 12 forlengelser (Korona, 
rettighetsbasert fravær, eller en kombinasjon.) Snitt forlengelse 2021 var 3,8 måneder, mot 
4,1 i 2020. 
-Samarbeidsavtale med UiT: KMD har et tett samarbeid med UiT for å etablere gode rutiner 
for samarbeid og inkludering av kandidatene i ph.d.-programmet, og det er avsatt 
møtetidspunkt annenhver måned for dette. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale med UiT. 
 
Tiltak for å bedre gjennomstrømming: 
Det er bekymringsverdig at tre bedømmelser blir kansellert i samme år, og at alle er ved 
samme institutt. Gjennomgang av de individuelle sakene avdekket flere svakheter som KMD 
har rettet konkrete tiltak mot. KMDs vurdering er at saksbehandlingsfeilene ved 
Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst ikke skyldes mangel på rutiner, men mangel på 
etterlevelse av rutiner. KMD vurderer videre at komiteer, oppnevnt av KMD, ikke har anvendt 
kriteriene i forskriften tilstrekkelig systematisk. I tillegg til utfordringer med 
saksbehandlingsfeil og manglende forståelse for og anvendelse av forskrift, er det behov for å 
sikre kvaliteten på kandidatenes og veiledernes arbeid. Dette gjenspeiles i fakultetets 
omfattende tiltak: 
 

 Ansvaret for oppfølging av ph.d.-kandidatene ved Kunstakademiet - Institutt for 
samtidskunst har blitt delegert til ny forskningsleder, tidligere prodekan for forskning 
ved KMD. 

 Det har blitt laget et nytt skjema for innstilling og godkjenning av komite, hvor det skal 
kvitteres for at kandidat har fått skriftlig beskjed om sammensetningen av komiteen 
og har fått anledning til å kommentere på denne. 

 Det har blitt laget en ny mal for komiteens rapport, hvor kriteriene fra forskriften er 
framhevet i kulepunkter. 

 Det har blitt utformet en sensorveiledning for ph.d.-programmet. 
 Det har blitt laget nytt oppsett for instruksjon av komite. 
 KMD har initiert obligatorisk veilederopplæring for alle veiledere på eget program (se 

ovenfor). 
 Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har innført tilbud om sluttseminar for 

kandidater som nærmer seg søknad om sluttbedømming. KMD vurderer å innføre 
dette tilbudet på alle institutter (se ovenfor). 

 KMD har iverksatt ny, obligatorisk oppstartsamtale for nye kunststipendiater. 
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 Studieadministrasjonen jobber med en digital studiehåndbok for ph.d.-programmet i 
KU. Denne skal gi kandidater og veiledere bedre oversikt over forløpet og enklere 
tilgang til de regler, rutiner og skjemaer som er relevante på gitte tidspunkt i 
stipendiatforløpet. Studiehåndboken skal være klar innen utgangen av 2022. 

 KMD har initiert og bidratt til et nasjonalt seminar om sluttvurderinger i regi av 
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 KMD tok i 2021 initiativ til en nasjonal konferanse om sakkyndig vurdering og 
fagfellearbeid i KU. Konferansen ble avholdt i universitetsaulaen 20. april 2022. 
 

FORSKNINGSETIKK I KU 
KMD var prosjektpartner i Erasmus+ prosjektet Advancing Supervision for Artistic 
Research Doctorates, 2018-2021.5 KMD var ansvarlig for en arbeidspakke om 
forskningsetikk. Resultatene av arbeidspakken er publisert samlet på Research 
Catalogue6, og inkluderer en metode for identifisering av og arbeid med etiske 
problemstillinger i KU, en tekstsamling om etiske aspekter ved KU og en workshop-
modell. Metoden ble valgt ut til publisering i prosjektets «Compendium of Key Issues».7 
Metoden har også blitt tatt i bruk av Nasjonal forskerskole i KU, som del av seminar 3 om 
forskningsetikk. 
 
I forlengelse av arbeidet med forskningsetikk, har KMD tatt initiativ til å utvikle nasjonale 
forskningsetiske retningslinjer for KU. UHR-KDA har nedsatt en spesialistgruppe som skal 
utarbeide forslag til retningslinjer. KMD er representert i denne gruppen ved tidligere 
prodekan. 

 
KORONAPANDEMIENS PÅVIRKNING 
Koronapandemien har virket tydelig inn på gjennomstrømmingen ved KMD, som vist ovenfor. 
6 av de 12 søknadene om forlengelse er begrunnet med forsinkelser som følge av pandemien. 
Antallet rettighetsbaserte permisjoner bør imidlertid også ses i sammenheng med pandemi, 
hvor stipendiater eller deres familiemedlemmer har blitt syke eller vært i karantene. 
Stipendiatene rapporterer videre om begrensete muligheter for fysiske møter med 
samarbeidspartnere, utfordringer med internasjonal forankring av prosjektene og behov for 
endring av prosjektene som konsekvens av pandemien. KMD har mottatt et stort antall 
henvendelser om utvidet veiledningsressurs som følge av pandemi-relaterte forsinkelser. 
Fakultetet gir normalt x/12 av ordinær ressurs. En kandidat som får en måneds forlengelse, vil 
da motta 1/12 av ordinær årsressurs på 100 timer. 
 
Den nasjonale forskerskolen i KU har etter KMDs vurdering gjort en svært god jobb med å 
tilpasse kursene til koronapandemien. Seminarene har for en stor del blitt gjennomført 
digitalt. Forelesninger har til dels blitt forhåndsinnspilt, slik at mer av seminartiden kan 
anvendes til diskusjoner. Forskerskolen har opprettet en eksposisjonsside i Research 
Catalogue8 for hvert seminar med kursinformasjon, forelesningsmateriale, leselister samt et 
åpent digitalt arbeidsrom hvor stipendiater og seminarledere kan laste opp og redigere 

 
5 https://advancingsupervision.eu 
6 https://www.researchcatalogue.net/view/699306/883879 
7 https://advancingsupervision.eu/3d-flip-book/undoing-supervision-a-compendium-of-key-issues-in-
supervising-artistic-research-doctorates/ 
8 Researchcatalogue.net er en internasjonal database for KU.  
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materiale i løpet av seminaret. Flere av de nye arbeidsformene vil bli videreført etter 
pandemien. 
 
KVALITETSARBEID I FORSKERUTDANNINGEN 
KMD følger UiBs kvalitetssystem for ph.d.-utdanningen. 

 Arbeidet med fremdriftsrapporter er redegjort for ovenfor. I 2021 ble det levert 27 
rapporter fra stipendiater og like mange fra veiledere. 

 I 2021 ble det gjennomført 5 midtveisevalueringer: 3 på Institutt for design og to på 
Institutt for Samtidskunst. Rutiner for midtveisevaluering er tilgjengelig på nettside for 
stipendiater ved KMD.9  

 Medarbeidersamtaler gjennomføres av instituttleder eller den instituttleder har 
delegert ansvaret til. Dersom det er momenter fra samtalene som må følges opp 
strategisk, rapporteres dette til ph.d.-koordinator og UFF. I 2021 ble det gjennomført 
medarbeidersamtaler med samtlige stipendiater ved Griegakademiet, ingen ved 
Kunstakademiet institutt for samtidskunst eller ved Institutt for design. Dette har blitt 
påtalt av visedekan i Instituttlederforum. I 2022 skal alle stipendiater ha 
medarbeidersamtale i tillegg til at det tilbys oppfølgingssamtale til ph.d.-stipendiater 
som ikke er ansatt ved UiB. 

 Det ble i 2021 avholdt 18 medarbeidersamtaler ved Griegakademiet derav 4 
oppfølgingssamtaler med ph.d.-stipendiater som ikke er ansatt ved UiB 

 Kandidatundersøkelse: Den første kandidaten fra KMDs program disputerte desember 
2021, med promosjon i 2022. FIA er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen. KMD 
avventer første samlerapport for programmet mot slutten av 2022. 

 Programevaluering: Ph.d.-programmene ved UiB skal gjennomføres hvert sjette år. 
KMD skal gjennomføre sin første evaluering i 2023. Fakultetsadministrasjon og UFF vil 
begynne forberedelsene av programevalueringen høst 2022. 
 

Emneportefølje og emneevaluering 
KMD tilbyr ingen faste, obligatoriske ph.d.-emner. Som ellers ved UiB, skal KMDs stipendiater 
gjennomføre en opplæringsdel på 30 ECTS. Den obligatoriske, fellesfaglige opplæringsdelen 
er på 20 ECTS og gjennomføres i samarbeid med Nasjonal forskerskole i kunstnerisk 
utviklingsarbeid, som er finansiert av KD og ligger under HK-dir10. Forskerskolen har et styre 
med medlemmer fra alle gradsgivende institusjoner i KU. Visedekan ved KMD er nestleder. 
Alle stipendiatene i KMDs program tas opp i forskerskolen. Forskerskolen gjennomfører årlige 
egenevalueringer av hele kurstilbudet, som behandles av UFF. I 2022 gjennomfører 
forskerskolen sin første 3-årige evaluering. KMDs innspill til evalueringen behandles i UFF. 

 
Stipendiatene gjennomfører en individuell opplæringsdel på 10 ECTS. Grieg Research School 
in Interdisciplinary Music Studies (GRS)11 er administrert fra Griegakademiet, og er organisert 
i et konsortium bestående av flere aktører som er viktige i et tverrdisiplinært tilbud innen 
vitenskap og kunstnerisk metode. Alle institusjonene er en del av MusicNet West og UH Net 
West. Forskerskolen tilbyr kurs til vitenskapelige og KU-stipendiater to ganger i året. 

 
 

9 https://www.uib.no/kmd/111557/veiledere-og-phd-kandidater-ved-kmd#ph-d-program-i-kunstnerisk-
utviklingsarbeid 
10 https://diku.no/programmer/nasjonal-forskerskole-i-kunstnerisk-utviklingsarbeid 
11 https://www.uib.no/en/rs/grieg 
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I 2022 jobber KMD for å opprette et kurs på 2 ECTS i bruk av Research Catalogue. 
 

KANDIDATENES BIDRAG TIL FAKULTETETS FORSKNING 
KMDs stipendiater utgjør en viktig del av fakultetets forskning. Utlysning av stillinger er basert 
på strategiske prioriteringer, og knyttes til eksisterende forskningsmiljø, forskningsgrupper og 
prosjekter. Det er nedfelt i KMDs handlingsplan at alle stipendiater skal knyttes til en 
forskningsgruppe, fagmiljø eller et prosjekt i hele stipendiatperioden. Institutt for 
samtidskunst og Institutt for design har ikke kommet like langt i formaliseringen av denne 
prosessen som på Griegakademiet. Stipendiatene er høyt verdsatt i sine fagmiljøer, hvor de 
bidrar til økt aktivitet og dialog. Ofte bidrar de med sine eksperimentelle prosjekter til å skape 
forbindelser på tvers av institutter og disipliner. Stipendiatene deltar aktivt i instituttenes og 
fakultetets ulike utvalg, fora og samlinger.  
 
De strategiske prioriteringene ved ansettelse har blant annet ført til et meget sterkt miljø for 
eksperimentell lydkunst. De tre første kandidatene som har disputert fra ph.d.-programmet i 
KU (to i 2022) har på ulike måter bidratt til dette miljøet, som KMD styrker ytterligere med 
utlysning i 2021 av stipendiat i Sound Practice. Dette er forskningsprosjekter som krysser 
grensene mellom instituttene, med stor grad av usikkerhet og potensiale for nyskapning. 
 
AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER 
NOKUT har i 2022 valgt ut KMDs ph.d.-program i KU til ettersyn. KMD stiller seg positiv til 
dette, og ser fram til en grundig gjennomgang av kvalitetssystem, rutiner, og etterlevelse av 
disse. Denne prosessen, resultatene fra de første kandidatundersøkelsene og 
programevaluering vil være av stor betydning for videre utvikling og styrking av programmet. 
KMD ønsker å starte prosess med revisjon av forskrift våren 2023. 
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