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Agenda   

    
S 38/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

S 39/21 Protokoll fra møte 10. november 2021 
 

S 40/21 Informasjons- og orienteringssaker: 

a) Helhetlig internkontroll/risikovurdering 

b) Årskalender KMD – muntlig orientering 

 

 

Drøftingssaker  

S 41/21 Økonomistatus per november  

S 42/21 Budsjettfordeling 2022 

S 43/21 Studieplanendringer 

S 44/21 Revisjon av handlingsplanen for forskerutdanningen - UTSATT 

S 45/21 Revisjon av handlingsplanen for BOA 

S 46/21 Revisjon av handlingsplanen for Infrastruktur  

S 47/21 Revisjon av handlingsplanen for rekruttering av studenter 

 
 
S 48/21 Eventuelt 
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Referat fra Informasjons- og drøftingsutvalget ved Fakultet for kunst, 
musikk og design 

 
Til stede: Fredrik Salhus (vara), Anne Skaansar (vara), Synnøve Myhre, Simon Gilbertson 
HVO (observatør), Vidar Lidtun (sekretær) 
 
Forfall: Kari Merethe Paulen, Steinar Sætre 
 
 
I  Innkalling og saksliste godkjent – Ingen saker under eventuelt 
 
II Referat fra møtet 07.09.2021, godkjenning utsatt til møtet 

15.12.2021. 
   
 
 
Drøftingssaker 
Sak 32/21 Tiltaksliste for mangfold og inkludering 
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om sak og prosess og hvordan 

foreslåtte tiltak skal innarbeides i relevante handlingsplaner og 
studieplaner, i tillegg til gjennomgang av tiltakslisten med HR- 
avdelingen, instituttledere samt råd og utvalg ved KMD for å sikre 
oppfølging. Tiltaksplanen vil være tema på KMDs HMS-dag 7. 
januar 2022. IDU påpeker muligheten for å anvende 
«Balansekunst» som ressurs inn i arbeidet. 

 
Sak 33/21 UIB- FRAM rapport og fremdrift ved KMD 
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør redegjorde for saken som startet i 2019 for å gi 

UiB mer kunnskap om relevante rammebetingelser for kvalitet i 
forskning. Svarprosenten ved KMD var på 35,8 %, den laveste av 
alle fakultetene på UiB (N=67). Anbefalinger fra arbeids- og 
styringsgruppe kan oppsummeres slik:  

 Styrke sammenhengende tid til forskning 
 Videreutvikle arbeidsmiljø og fagfellesskap 
 Styrke og tydeliggjøre forskningsledelse 
 Styrke forskningsstøtte og finansiering 
 Styrke rekruttering og karriereutvikling 
 Videreutvikle forskningsbasert utdanning 
 Styrke rammene for tverrfaglighet 

Dato: 10.11.2021 

Arkivsaksnr: 2021/1599 

  

Informasjons- og drøftingsutvalget ved KMD 

 

10.11.2021, i møterom 301 

Utvalg:  

Sak: 

Møtedato: 
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 Videreutvikle rammer for forskningsinfrastruktur 
 
Rapporten vil bli fulgt opp av Utvalg for forskning og 
forskerutdanning (UFF), med tilbakemelding/anbefaling til 
fakultetsstyret i møtet 10. februar 2022. 

 
Sak 34/21 Fremdriftsplan for utlysning av fremragende undervisere  
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om status og fremdriftsplan som 

innebærer utlysning innenfor ordningen medio august 2022. 
Fakultetets studieutvalg har delegert ansvar for oppfølging av 
FUND-ordningen til fakultetets Læringsdesignteam. Endelig 
tildeling skjer i fakultetsstyret høsten 2022.  

 
Sak 35/21 Økonomistatus per september 
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om status og regnskap pr 

september 2021 viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil i år.  
Pr september 2021 er prognosen for overføring til 2022 på 
grunnbevilgningen 17 mill. kroner. Prognosen innebærer i så fall at 
fakultetet venter omtrent samme nivå på overføringer som fra 2020 
til 2021 (18 mill. kroner). Prognosen er imidlertid fortsatt usikker og 
kan bli endret, men det er grunn til å anta at både instituttene og 
fakultetsnivået vil ende med et underforbruk på grunnbevilgningen.  
 
Det er positivt at BOA-økonomien p.t. ser ut til å kunne nå 
budsjettmålet.  
 
Koronapandemien og tiltak i den forbindelse har så langt gitt netto 
besparelser for KMD i forhold til budsjettert aktivitet, jf. økte 
overføringer til 2021. 

 
Sak 36/21 Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalget ved KMD 
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om saken som i hovedsak innebærer 

at ordning og sammensetning videreføres fra forrige 
funksjonsperiode.  

 
Sak 37/21 Informasjons- og orienteringssaker 

a) Studieplanendringer – prosesser 
b) Oppfølging av ARK-undersøkelsen – muntlig orientering 
c) Helhetlig internkontroll – muntlig orientering 
d) Referat fra styringsdialog med UiB-ledelsen om budsjett 2022 
e) Statsbudsjettet 2022 og UiB sitt budsjettforslag 2022 
f) KMD som miljøfyrtårn  
g) Orientering om tilsetting av instituttledere på Griegakademiet – Institutt for musikk og 

Institutt for design. 
h) Status for arbeidet med å evaluere instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og 

design 
i) Enhetsmøte i UHR- Kunst, design og arkitektur 
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j) Nytt bygg for Griegakademiet ved UiB – orientering om status 

 
Sak 38/21 Eventuelt 
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Risikovurdering (Helhetlig internkontroll) 

Bakgrunn: 
SAK 52/21 f) Helhetlig internkontroll: 
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5221_orienteringssak_f_helhetlig
_internkontroll.pdf  
 
Saken: 

Internkontroll handler om at styring, og god internkontroll er en nødvendig forutsetning for at 
Universitetet i Bergen skal sikre kvalitet og effektivitet i alt vi driver med. Det er også et 
obligatorisk styringsmål at Universitetet i Bergen skal innføre helhetlig internkontroll. Dette 
har vært og er et regelmessig og tilbakevendende tema i dialog med og rapportering til 
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. 

Det er ledelsen ved UiB som har ansvaret for at universitetet har tilstrekkelig internkontroll, 
men oppfølgingen er delegert til den enkelte enhet/avdeling. Det betyr at fakultetet selv må 
lage et årshjul og sørge for systematisk oppfølging internt. 

 
Fakultetet oppnevnte en arbeidsgruppe for å følge opp helhetlig internkontroll (Sak 52/21 f). 
Den oppnevnte arbeidsgruppen1 har gjennomført en felles vurdering av hvilke strategiske 
saker som anses å ha særskilt høy betydning for fakultetet på kort sikt, og har samtidig 
vurdert hvor stor grad av kontroll fakultetet har for å oppnå det aktuelle målet. Vurderingen er 
her kalt risikovurdering. Vurderingene er gjort for å avdekke hvilke saker som krever særskilt 
fokus fra ledergruppen og fakultetsstyret. Målet med risikovurderingen er at denne kan bidra 
til å få bedre kontroll med de viktigste aktivitetene. 
 
Den nedsatt arbeidsgruppen har høsten 2021 gjort en kartlegging og utvelgelse av hvilke 
saker som anses å være særskilt viktig for fakultetets omdømme og som samtidig i høy grad 
vil kunne bidra til å øke fakultetets handlingsrom. Videre gjorde arbeidsgruppen en 
innledende vurdering av disse aktivitetene.  
 
Vurderingene er lagt inn i UiB sitt verktøy for helhetlig virksomhetsstyring, der  
risikofeltene er beskrevet og forslag til tiltak er listet. Prosjektverktøy som brukes i helhetlig 
internkontroll er prosjektportalen.uib.no. Prosjektportalen blir brukt for å kunne gjøre en 
risikovurdering av de viktigstes risikoområdene ved fakultetet. Totalt er 7 områder vurdert, 
disse kan suppleres og revideres fortløpende, og skal også behandles årlig i fakultetsstyret 
(se vedlagte årshjul). Områdene blir vurdert etter sannsynlighet og risiko både før og etter 
foreslåtte tiltak. Graderingen går fra 1-5 både innenfor sannsynlighet og risiko. 
 
Ledergruppen er eier av fakultetets risikovurdering, og vil følge opp denne med konkrete 
tiltak for å få sterkere kontroll i arbeidet med å nå de målsetningene som følger av fakultetets 
strategi. I dette arbeidet vil strategiens tilhørende handlingsplaner stå sentralt.  
 
 
Forslag til vedtak: 

 
1 Nestlederne ved instituttene, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør og fakultetsøkonom 

Dato:09.12.21  

            Arkivsaksnr: 21/19643 

Fakultet for kunst, musikk og design 

75/21 

16. desember 2021 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5221_orienteringssak_f_helhetlig_internkontroll.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5221_orienteringssak_f_helhetlig_internkontroll.pdf
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Fakultetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens vurdering av risikoområder, og ber om at 
oppfølgingen blir lagt frem for styret i henhold til årshjulet. 
 

 

 

 

Frode Thorsen   
Dekan    
  
 
 
09.12.21/ELIHØ 
 
  
 
Vedlegg:  

• Oversikt over risikoområder med forslag til tiltak 

• Visuell fremstilling av risikomatrise med risikovurdering før og etter tiltak  

• KMD sitt årshjul for helhetlig internkontroll 

• Egenevaluering 



ID Tittel Beskrivelse S før tiltak K før tiltak Risikofaktor Tiltak S etter tiltak K etter tiltak Risikofaktor etter tiltak

1 Rekruttering - studenter

For få kvalifiserte studenter som takker ja og stiller opp til studier ved KMD. 

Fyller ikke studieplassene. 4 5 20

- Forplikte studenter etter opptak

- Synliggjøre verkstedsfasiliteter

- Oppsøke mulige søkere

-Synliggjøring av studentarbeider og prosesser

- Rekrutteringskampanje på de eksterne nettidene

- Synliggjøring av ansatte

- Faste ansatte i opptakskomiteer 3 5 15

2 Tilsetting i åremålsstillinger

KMD må vurdere antall tilsatte i åremålsstilinger for å sikre drift og kontinuitet 

i utdanning og forskning. Ansatte i åremålsstillinger har ikke nødvendigvis 

samme langsiktige perspektivene som fast ansatte. 4 3 12

- Vurdere antall åremål opp mot faste stillinger

- Årlig revidering av bemanningsplaner

- Følge opp prinsippvedtak for åremålsstillinger ved KMD 3 2 6

3 Mangfold og inkludering Fakultetet har en altfor homogen gruppe av ansatte og studenter. 4 5 20

- Utarbeide tiltaksliste for økning av mangfold og inkludering

- Aktiv bruk av handlingsplaner som involverer mangfold- og inkluderingstiltak 3 3 9

4 Drift av ph.d.-programmet (KU)

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ble etablert i 2017 og er 

fremdeles nytt. Vi må sikre opplæring av alle involverte både vitenskaplige/KU-

ansatte samt utarbeide bedre administrative rutiner 4 5 20

- Veilederopplæring

- Opplæring av kandidater

- Opplæring av bedømmelseskomiteer

- Lage håndbok for adminsitrative rutiner med sjekklister for alle involverte 2 3 6

5 Manglende økonomisk handlingsrom (Grunnbevilgning og BOA)

Kunstnerisk utviklingsarbeid har bare en mulighet for søknad om eksterne 

midler. Dette setter begrensninger for hvor stor BOA-aktivitet vi kan kalkulere 

med. I tillegg har KMD betydelig kutt i rammebevilgningen 4 4 16

- Synliggjøre behovet til aktuelle myndigheter

- Få opp søkekompetansen blant egne ansatte

- Synliggjøre kostnader ved eksterne prosjekt for å kunne hente inn ytterligere 

midler

- Samarbeide med andre fagmiljø internt ved UiB og eksternt

- Styrke grunnbevigningen ved å øke BOA-inntekter, redusere 

kostnader,effektivisere og bruke bemanningsplanen aktivt. 3 3 9

6 Gode rammer for forskningsaktivitet

Fakultetet trenger i enda større grad å synliggjøre forskning  samt sikre gode 

rammebetingelser og fortsåelse av forskningsaktiviteten . 4 5 20 - Følge opp UiB Fram på områder som er spesielt utfordrende på KMD 2 3 6

7 Areal og infrastruktur - nytt bygg Griegakademiet

Arbeide for nytt bygg for Griegakademiet. Dagens areal er ikke egnet for 

utdanning og forskning. 5 5 25

- Lobbiere overfor myndigheter

- Følge opp interne prosesser ved KMD og UiB 2 1 2







Årshjul for helhetlig internkontroll – Fakultet for kunst, musikk og design 

Ansvaret for interkontroll er delegert fra universitetsdirektøren til de ulike avdelingene. 

 

Nr. Aktivitet Ansvar Frist (innen) 

1 HMS – rapportering for 2021 iht. link; 
https://www.uib.no/hms-
portalen/94615/årsrapportering-hms   
 

Fak. direktør Slutten av 
februar (frist 
settes 
sentralt) 

2 Gjennomføre egenevaluering  
 

Fak. direktør 31/3 - 22 

3 Legge plan for årets internkontrollaktiviteter 
og vedta eget årshjul for 2023  
 

Fak. direktør 31/3 - 22 

4 Gjennomføre risikovurdering knyttet til eget 
virksomhetsområde.  
Utg. pkt er overordnede prioriteringer, og 
andre vesentlige forhold ved egen avdeling. 
For helhetlig rapportering knyttet til områder 
som er valgt, skal risikogjennomgangen 
dokumenteres i verktøyet prosjekt.uib.no  

Fak. direktør 31/5 - 22 
 

5 Rapportere til Udir. om risikobildet etter 
gjennomført risikovurdering knyttet til eget 
virksomhetsområde  
 

Fak. direktør 30/6 - 22 
 

6 Oppdatere risikobildet  
 

Fak. direktør 15/9- 22 

7 Rapportere til Udir. om evt. justert risikobilde 
og generelt om gjennomført helhetlig 
internkontroll i 2021  
 

Fak. direktør 31/10- 22 

8 IKT-sikkerhet – rapportering 2021 iht. link; 
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-
OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-
og-kommunikasjonsteknologi   
 

Fak. direktør 15/12 - 22 

1 HMS – rapportering for 2022 iht. link; 
https://www.uib.no/hms-
portalen/94615/årsrapportering-hms  
 

Fak. direktør Februar 2023 

 

https://www.uib.no/hms-portalen/94615/årsrapportering-hms
https://www.uib.no/hms-portalen/94615/årsrapportering-hms
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi
https://www.uib.no/hms-portalen/94615/årsrapportering-hms
https://www.uib.no/hms-portalen/94615/årsrapportering-hms


Egenevaluering internkontroll 

 

Enhet:           
 

Status internkontroll – oppsummering knyttet til enhetens ansvarsområder 
 

1. Mål for virksomheten og oversikt over enhetens hovedaktiviteter/-prosesser 
 

 Ja / 
nei 

Er dette beskrevet skriftlig? 
(Ja/nei) 

Hvor er disse beskrevet og 
hvor ligger dokumentene? 

Brukes dokumentene? 
(Ja/nei) 

Har enheten oversikt over egne mål?  
    

Har enheten oversikt over egne 
hovedaktiviteter/-prosesser? 

    

Evt. kommentarer 
Hvis svar er nei på noen av spørsmålene må dette begrunnelse/utdypes og evt. planer for utarbeiding/gjennomføring 

 

 

2. Roller og ansvar for enhetens ansvarsområder 
 

Ja / 
nei 

Er dette beskrevet skriftlig? 
(Ja/nei) 

Hvor er disse beskrevet og 
hvor ligger dokumentene? 

Brukes dokumentene? 
(Ja/nei) 

Har enheten oversikt over roller og 
ansvar internt i egen enhet? 

    

Har enheten oversikt over roller og 
ansvar ift. andre enheter, blant annet 
ut mot fakultetene innen sitt 
ansvarsområde? 
(førstelinje/andrelinje) 

    

Evt. kommentarer 
Hvis svar er nei på noen av spørsmålene må dette begrunnelse/utdypes og evt. planer for utarbeiding/gjennomføring 

 



Egenevaluering internkontroll 

 

3. Risiko knyttet til enhetens ansvarsområder 
 

Ja / 
nei 

Er dette beskrevet skriftlig? 
(Ja/nei) 

Hvor er disse beskrevet og 
hvor ligger dokumentene? 

Brukes dokumentene? 
(Ja/nei) 

Har enheten oversikt over egne 
risikoer p.t?  
I så fall; Hvordan ser risikobildet ut? 

    

Gjennomføres overordnet 
risikovurdering av enhetens 
mål/hovedaktiviteter? 

    

Gjennomføres noen form for 
oppfølging av risikovurderinger 
gjennom året? 

    

Evt. kommentarer. 
Konkretisering hvilke risikovurderingsverktøy/-metode som benyttes 
Hvis svar er nei på noen av spørsmålene må begrunnelse utdypes og evt. planer for utarbeiding/gjennomføring 

 

 
 

Ja / 
nei 

Beskriv og utdyp bla om hvilke verktøy/-metode som benyttes 
  

Gjennomføres risikovurderinger av 
aktiviteter, prosesser, prosjekter mm. 
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4. Systematikk – Helhetlig internkontroll  
 

 Ja / 
nei 

Er dette beskrevet skriftlig? 
(Ja/nei) 

Hvor er disse beskrevet og 
hvor ligger dokumentene? 

Brukes dokumentene? 
(Ja/nei) 

Har enheten utarbeidet årshjul for 
internkontroll i 2020? 

    

Gjennomfører enheten etterkontroller 
på noen områder? 

    

Evt. kommentarer 
Hvis svar er nei på noen av spørsmålene må dette begrunnelse/utdypes og evt. planer for utarbeiding/gjennomføring 
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Økonomirapport pr november 2021 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

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

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 30.11.2021 for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Økonomirapport KMD pr november 

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

gjennom året 2021. 

 

Pr november måned utgjør KMDs grunnbevilgning (GB) for 2021 185,9 mill. kroner. 

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

midler rekrutteringsstillinger og annet utgjør 24,8 mill. kroner, og institutt- og 

avskrivningsinntekter utgjør 2,0 mill. kroner. 

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

 

Totalt inntektsbudsjett for 2021 er kr 192.905’ pr november 2021. 

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

Dato: 09.12.2021 

Arkivsaksnr: 2020/9449 

Fakultet for kunst, musikk og design 

82/21 

16.12.2021 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og 

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

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

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

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

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

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

Øremerkede midler annet 4 068           1 524           2 544           166,9 %

Delsum øremerket 24 776         18 599         6 178           33,2 %

Sum KD-inntekt 183 905       175 170       8 736           5,0 %

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

Instituttinntekter øremerket 100535100 540              -              540              0,0 %

Avskrivningsinntekter 100000100 500              500              -              0,0 %

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

Sum grunnbevilgning 185 905       177 170       8 736           4,9 %

Bidragsmidler NFR 200              151              49               32,5 %

Bidragsmidler EU 400              428              -28              -6,5 %

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

Oppdragsmidler -              -              -              

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

Sum totalt inntektsbudsjett 192 905       185 171       7 735           4,2 %
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Siden opprinnelig tildeling 2021 er KMDs ramme endret med følgende: 

 

1. Status fakultetet totalt 

TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

I kolonnen Årsbudsjett viser Inntekter = årets tildelte ramme totalt.  

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

opprinnelig budsjettert utgående balanse (budsjettert overføring fra 2021) på 10,0 mill. kroner 

(se også kap. 2.1. og 2.2). 

På grunnbevilgning er fakultetets kostnader og inntekter i relativ bra balanse i forhold til 

budsjett hittil i år. For bidrags- og oppdragsmidler (BOA) viser regnskapet lavere aktivitet enn 

hittil i år.   

 

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

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

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

 

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

sammenligning med dagens nivå.  

ENDRINGER

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

Kompensasjon for økning i husleie 800,0 Basis mars 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

211018 Budsjett 2021 - Tildeling av midlar til kunstnerisk utviklingsarbeid (20/4684) 1 000,0 Øremerket oktober 21

Sum endringer 54,0
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Totale kostnader pr november 2021 er noe høyere enn november 2020. 

 

2. Status grunnbevilgningen (GB) 

 

2.1. Status i forhold til budsjett 

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

 

Årsbudsjettet viser hvordan årets tildelte grunnbevilgning, samt forventet bruk av 

overføringer i 2021, er fordelt på kostnadsposter. Tabell 2 skiller ikke på grunnbevilgning 

annuum og øremerkede prosjekter.  

 

Regnskap hittil i år for grunnbevilgningen viser samlet sett et underforbruk ift. budsjett hittil i 

år. Nærmere om status pr november: 

• Inntektene pr november er noe høyere enn budsjettert hittil, dels pga. lavere 

investeringer en budsjettert hittil i år, og dels endret inntektsklassifisering.  

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

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

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

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

som følge av lavere aktivitet grunnet koronapandemien.  

• Interne kostnader for grunnbevilgningen viser et stort merforbruk pr november, dels som 

følge merkostnader på husleie i Møllendalsbakken 11, dels overforbruk på et BOA-

prosjekt (POLYFON; der skal budsjettet økes så det vil jevne seg ut i desember), dels 

utestående føringer av frikjøp/interne belastninger. 
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2.2. Prognose for overføring til neste år  

På grunnbevilgning (GB) overførte KMD 18,27 

mill. kroner fra 2020 til 2021, fordelt med 14,25 

mill. kroner på grunnbevilgning annuum og 4,02 

mill. kroner på øremerkede prosjekter.  

I årsbudsjett i tabell 2 har KMD budsjettert med 

overføring fra 2021 til 2022 på 10 mill. kroner 

(se figur til høyre).  

Gjennom året er prognose for overføringer 

endret - fra 14 til 17 mill. kroner i siste pr 

september. Pr oktober måned ble KMDs 

prognose satt til 18 mill. kroner i forventet 

overføring til 2022. Prognosen opprettholdes, 

men må gjennomgås grundigere etter økonomistatus pr november. Det er fortsatt usikkerhet 

knyttet til regnskap desember måned.  

 

Grafen under viser utvikling i overføringer på grunnbevilgningen. 

 

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

 

3.1 Status i forhold til budsjett 
 

TABELL 3 STATUS INNTEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR. 

 

Budsjettmålet for BOA 2021 er på 7,0 mill. kroner. Pr november 2021 er regnskapsført 

aktivitet fortsatt noe lavere enn budsjett hittil, men avviket er mindre enn månedene før. 

Underforbruket skyldes lavere aktivitet grunnet pandemien, samtidig som det mangler noe 

føring av frikjøp på EU, samt frikjøp og indirekte kostnader på Andre finansieringskilder - så 

her vil aktiviteten ta seg litt opp. 
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3.2 Prognose for BOA  
 

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

 

Det er pr november måned heller ikke gjort endringer mht. prognose for BOA-inntekter. 

Aktiviteten ligger litt under budsjett hittil, men det er noe etterslep i føring av frikjøp, så derfor 

beholdes foreløpig prognosen på samme nivå som budsjettmålet på 7,0 mill. kroner. 

 

4. Status ved instituttene og fakultetsnivået 

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

 

På instituttene/fakultetsnivået er dette status pr november måned:  

- Fakultetsnivået har samlet sett et stort merforbruk. Merforbruket er på ramme til annuum 

(særlig interne kostnader og lønnskostnader), men her er etterlyst overføringer til husleie 

og lønnsomstillingsmidler. Samtidig er det underforbruk på øremerkede midler.  

- Kunstakademiet har underforbruk på tildelt ramme (gjelder særlig på driftskostnader) og 

på øremerkede midler. 

- Institutt for design har et stort underforbruk, både på tildelt ramme annuum og 

øremerkede midler. Innen annuum er det merinntekter og underforbruk på lønns- og 

driftskostnader.  

- Griegakademiet har et samlet underforbruk. Det er merforbruk på annuum lønn og 

interne kostnader, dels som følge av utestående frikjøp og midlertidig overforbruk på et 

BOA-prosjekt (POLYFON). Det er underforbruk på øremerkede midler. 

 

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

 

BOA budsjettmålet på 7,0 mill. kroner er ikke fordelt ut pr institutt i 2021.  

Samlet sett ligger BOA-inntektene noe under budsjett hittil i år.  
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5. Fakultetsdirektørs merknader 

Regnskap pr november 2021 viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil i år. 
Underforbruket skyldes i stor grad at koronapandemien og tiltak i den forbindelse har gitt 
netto besparelser for KMD i forhold til budsjettert aktivitet.  
 
Pr november 2021 er prognosen for overføring til 2022 på grunnbevilgningen 18 mill. kroner. 
Prognosen innebærer i så fall at fakultetet venter omtrent samme nivå på overføringer som 
fra 2020 til 2021. Prognosen må gjennomgås grundigere, men så langt ser det ut til at både 
instituttene og fakultetsnivået vil ende med underforbruk på grunnbevilgningen, og det er 
positivt at BOA-økonomien fortsatt ser ut til å kunne nå budsjettmålet.  
 
Gitt reduksjonene i tildelt bevilgningsramme 2022, vil overføringer fra 2021 komme godt med 
som disponible midler for 2022. 
 
 
 

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

 
 

Frode Thorsen 
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 fakultetsdirektør  
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1 Universitetets budsjett i 2022 

Universitetsstyret vedtok 28.10.21 budsjettfordeling for UiB for 2022 (UiB-styresak 123/21). 

Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre 11.11.2021 i sak 71/21 ) om statsbudsjett 

2022 og UiBs budsjettfordeling 2022, og gjengis derfor bare i korte trekk her.  

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5,5 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra 

UiBs budsjettdokument:  

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5.534 mill. kroner. Sum grunnbevilgning 

viser en nominell reduksjon på 0,5%. Budsjettet for UiB er ansett å være det dårligste på 

mange år. Se UiBs budsjettdokument fra side 15.  

UiB har bl.a. gjort følgende tiltak for å balansere budsjettet:  

• Omfordeling til prioriterte formål 

• 0,75 % for fakultetene, ADM og IT 

• 0,37 % for UB og UM 

• • Kostnadsdekning for UiBs mediebudsjett (UBs tidsskrifter) 

• 0,54 % for fakultetene og UM til økt mediebudsjett 

• ABE-kutt, reisevaneinndragning samt inndragning til KDs satsinger 

• 1,00 % for fakultetene, UB, UM, ADM og IT 

• Økt investeringsramme for bygg finansieres ved en årlig realvekst i husleien på 1,5 % 

• Lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet er 2,6 %. 

• Pensjonskuttet på til sammen 132,7 mill. kroner som følger av ny premiemodell for 

pensjon, har UiBs styremøte 25.11.21 vedtatt skal fordeles på fakulteter og enheter. Det 

er foreløpig ikke lagt inn i rammene, men fakulteter og enheter er bedt om å forholde seg 

til et beregnet kutt –fordelt. 

• Nye prioriteringskutt i Regjeringen Støres tilleggsproposisjon og ved budsjettforliket med 

SV, vil universitetsdirektøren fordele ut på enhetene på samme måte som ABE-kuttet, 

unntatt kutt for konsulentbruk som tas sentralt. Disse kuttene er ikke med i foreløpig 

ramme til fakultetene, men fakultetene er bedt om å ta hensyn til disse ved sin interne 

budsjettfordeling. 

 

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2022 se fakultetsstyresak 71/21 f).  
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2 Økonomistruktur KMD 

KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. 

Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling: 

Del 1: Grunnbevilgning (GB):  

• Annuum (GA) – midler som fritt disponeres 

• Øremerkede tildelinger (GP – midler som er 

bundet til formål fra KD eller UiB 

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA): 

• Oppdragsmidler – konsulenttjenester og 

forretningsvirksomhet 

• NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet 

• EU- midler – bidrag fra EU 

• Andre midler – bidrag fra private, offentlige og organisasjoner 

 

3 Nytt økonomisystem 2021 

UiB, UiO, UiT og NTNU har etablert et samarbeid (BOTT) om felles standard og felles 

løsninger på økonomi- og lønnsområdet, der målsettingen er mer brukervennlige løsninger, 

større grad av selvbetjening og digitaliserte prosesser.  

BOTT økonomi- og lønnsprosjekt innebærer bl.a. at institusjonene innfører nye systemer på 

økonomi- og lønnsområdet. UiB var først ut blant BOTT-institusjonene og satt nye systemer i 

drift fra 01.01.2021. På sikt skal prosjektet kunne gi standardiserte prosesser og nye digitale 

økonomi- og lønnstjenester for hele UH-sektoren. UiBs utfordringer knyttet til systemene 

omtales ikke i dette dokumentet. 

Nytt økonomisystem har gitt ny økonomimodell og nye verktøy mht. økonomisk styring, men 

det har ikke medført endringer i KMDs hovedbudsjettenheter.  

 

4 KMDs hovedbudsjettområder:  

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs 

hovedbudsjettområder/-rammer for 2022 

• Strategiske og faglige fellesformål 

• KMD fakultetsadministrasjon 

o Seksjon for utdanning, forskning og formidling 

o Seksjon for verksteder og tekniske tjenester 

• Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst 

• Griegakademiet – Institutt for musikk 

• Institutt for design 

 

Budsjettet tildeles og følges opp ved fakultetsnivået og 3 institutter.  
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Fakultetsnivået er vist som «KMD 

fakultetsadministrasjon», og her inngår to 

seksjoner som disponerer budsjettmidler.  

Organisasjonsendringer kan gi endringer i 

stedkodestrukturen ved fakultetet. 

For 2022 er prinsipper for ansvar i samsvar 

med vedtak om at fastlønnsmidler 

disponeres av instituttene og inngår i 

instituttenes rammer. Det vises til reviderte 

prinsipper om budsjettfordelingsmodell 

2019, jf. sak 88/18 i dette 

fakultetsstyremøtet. 

 

5 Økonomiske utfordringer 

Fakultetets økonomiske utfordringer forverres grunnet kutt i statsbudsjettet 2022 og UiBs 

budsjettfordeling til fakultetet. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:  

Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning 

annuum) er under stort press ved KMD pga. 

reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende 

internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt) og 

budsjettreduksjon til UiBs strategiske 

omprioriteringer. Endret finansieringsmodell for 

kunst og design gir også risiko for lavere 

uttelling. 

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) 

har økt siden etableringen av fakultetet, i 

hovedsak ved opptrapping av antall 

stipendiater. Tilgangen på øremerkede midler 

er utsatt for konkurranse med andre fakultet og 

prioriterte tiltak ved UiB. KMD bør ha en større 

andel av sentrale tildelinger. 

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har også økt siden etableringen av fakultetet, 

og bør på sikt utgjøre en større del av virksomheten. 

I nærmeste fremtid vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene: 

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte 

kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen. 

- Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på 

grunnbevilgning annuum. 

- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste 

stipendiatene har vært plassert i Møllendalsbakken 11 (nå under ombygging), der 

leiekostnadene finansieres av resterende brukermidler for nybygget i Møllendal. Når 

disse tar slutt må arealbehovet for stipendiatene løses innenfor ordinære rammer, samt 

ses i sammenheng med fremtidig samlokalisering av KMD.  
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5.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene 

Fakultetet har tatt kostnadskutt hvert år siden 2018, og vil følge de samme prinsippene for å 

håndtere budsjettfordeling også i 2022. For 2022 vil dette fortsatt ha fokus for å håndtere de 

økonomiske utfordringene;  

1. Konkretisere handlingsrommet i stillingsplaner gjennom å identifisere og planlegge 

stillingsressurser som kan reduseres på kort og lengre sikt – og iverksette dette.  

Siden 2021 tildeling har det samtidig vært fokus å sikre at vitenskapelig kapasitet ikke går 

under nivå fra etablering 2017. 

2. Identifisere muligheter for å øke andre inntekter - som dels kan kompensere inntektstapet på 

grunnbevilgning annuum  

3. Identifisere annen drift / andre aktiviteter ved fakultetet der kostnader kan reduseres.  

Handlingsrommet i stillinger har hatt særlig fokus i budsjettprosessene og i dialog med 

instituttene om budsjettrammene. 

 

5.2 Vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå 

Fakultetets økonomiske utfordringer er tidligere tatt opp med UiB-ledelsen, og sammen med 

Økonomiavdelingen sentralt analyserte fakultetet våren 2020 situasjonen nøye, beskrevet i 

et eget notat om KMD økonomien. Dette førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer 

i budsjettrammene i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde 

vitenskapelig kapasitet tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Dette ble også 

omtalt i budsjettsak 111/20 til UiB-styret om budsjett for 2021 (side 26-27 i saksvedlegget):  

Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert 1.1.2017 etter en sammenslåing av 

instituttene for Kunst og Design fra KHiB og Griegakademiet fra UiB. Fakultetet hadde 

ved oppstart en vitenskapelig kapasitet på 94,5 årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 

alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 stipendiatstillinger) på grunnbevilgningen. 

Fakultetet startet opp med en stor overføring av midler og en romslig utstyrstildeling til 

nybygget i Møllendalsveien. Men også med utsiktene til at disse engangsmidlene etter 

hvert ville ta slutt og at husleiekostnadene knyttet til nybygget måtte dekkes inn. Videre at 

UiB-modellen med høyere forskningsandel for ansatte og interne omfordelinger for å 

finansiere strategi ville kreve omprioriteringer.  

Fakultetet jobber med å tilpasse seg til disse rammene, men universitetsledelsen 

ønsker ikke at fakultetet skal måtte gjøre det ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til 

oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte skje ved at fakultetet øker sine inntekter 

fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer støttefunksjonene. I tillegg vil 

fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av UiBs strategiske avsetninger 

til infrastruktur og andre strategiske tiltak. Fakultetet bevilges 850 000 kroner som andre 

del av bevilgning vedr. styrking av administrasjonen etter evalueringen i 2019. Videre er 

det innarbeidet 1 mill. kroner til styrket basis som tilskudd til fakultetets utgifter til høyere 

forskningsandel for ansatte. 

I samtaler med universitetsledelsen ble vitenskapelig kapasitet forstått som vitenskapelige 

stillinger inkludert stipendiaters pliktarbeid (4-årige stipendiater har 25% pliktarbeid). KMD 

må følgelig beregne den vitenskapelige kapasitetsutvikling som et økende antall 4-årige 

stipendiater representerer. Se ev. sak 6520e i fakultetsstyremøtet 10.09.2020.  

Ved etablering 2017 hadde KMD en vitenskapelig kapasitet på grunnbevilgning på 94,5 

årsverk (gjennomsnitt første tertial 2017 for alle vitenskapelige stillinger inkl. 10,5 

stipendiatstillinger). Ved etableringen i 2017 var det 3 stipendiater med pliktarbeid.  
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Samtidig er det endringer i stillinger siden første tertial 2017, også instituttene imellom.  

For KMD vil tilpasning til 2022-budsjettet og fremtidige års budsjettrammer dermed innebære 

å fordele KMD-interne rammer iht. fakultetets budsjettfordelingsprinsipper, og dernest 

undersøke hvorvidt rammene sikrer at vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå fra 

etableringen 2017 (1. tertial 2017).  

 

6 KMDs økonomiske ramme for 2022 

For 2022 er det foreløpig stilt kr 189 mill. kroner til rådighet for KMD på grunnbevilgningen 

(GB), samt etablert et budsjett på 7,5 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). UiBs 

tildelingsbrev til KMD 2022 er vedlagt. Fra tabell 5 i tildelingsbrevet: 

 

UiB-styret har 25.11.21 behandlet sak 128/21 om tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet. 

UiB-styret vedtok da at kutt i pensjonsinnskudd skal fordeles på fakultetene/ enhetene. KMD 

må dermed ta høyde for et ekstra kutt i grunnbevilgning på kr 4.653.000.  

Nye prioriteringskutt, både etter tilleggsproposisjon fra ny regjering og etter budsjettforlik, 

ventes å utgjøre 6-7 mill. kroner for UiB, og vil bli fordelt etter samme prinsipp som ABE-

kuttet. For KMD ventes det å utgjøre ca. kr 400.000.   

Endelig budsjettet for 2022 vedtas av Universitetsstyret i møte i februar 2022. 
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6.1 Grunnbevilgning annuum 

Tabellen under viser endringer fra 2021 til 2022 på grunnbevilgning annuum: 

 

6.1.1 Basis: 

Basisfinansieringen for 2022 er dermed vesentlig redusert til tross for nye tildelinger. 

Tabellen over viser at basis reduseres med -kr 4.144’ med endringene fra 2021 til 2022. Ser 

man bort fra lønns- og priskompensasjonen (LPK) er realnedgangen–kr 6.686’.  

Endringene fra 2021 består av følgende: 

• Økt med kr 1.201’ som konsekvensjustering for studieplasser gitt i revidert 

nasjonalbudsjett 2020, dvs. helårsvirkning for 4 MA-plasser musikkterapi, samt 

halvårsvirkning for 2 MA kunst og 2 MA design studieplasser.  

• Økt med kr 800’ i kompensasjon for merhusleie ved arealutvidelser Nygård skole.  

• Redusert med kr 1.363’ til UiBs strategiske omfordeling. UiB henter inn 0,75 % av 

fakultetenes ramme (akkumulert kutt, men redusert fra 1,0 % tidligere år).  

• Redusert med kr 1.817’ pga. kutt i forslag til statsbudsjett 2022 (ABE-kutt 0,5%, KD-

satsninger og endrede reisevaner). UiB har til sammen lagt 1,0% i kutt på fakultetets 

ramme til disse.  

• Redusert for UiBs innhenting av midler til et økende mediebudsjett 

(Universitetsbibliotekets tidskrifter/åpen publisering).  

• Redusert med kr 4.653’ for KMDs andel av kutt i pensjonsinnskudd pga. endret 

modell for pensjon til Statens pensjonskasse. Av dette er 60% anslått å være realkutt.  

• Redusert med kr 200’ i anslag nye prioriteringskutt (tilleggsproposisjon ny regjering), 

samt ytterligere kr 200’ i anslag for nye kutt etter regjeringens budsjettforlik med SV.  

GRUNNBEVILGNING ANNUUM Sum Basis

Resultat 

åpen 

ramme

Resultat 

lukket 

ramme

Ramme GB annuum 2021 163 715     

Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021 -2 526        

Fordelt økt ABE-kutt 2021 -213            

Grunnbevilgning annuum 2021 - justert 160 976     105 467     54 568        940             

Endringer 2022:

Lønns- og priskompensasjon 2022 4 185          2 742          1 419          24                

Resultatmidler utdanning -325            -325            

Resultatmidler forskning -112            -112            

Nye studieplasser RNB 2020 1 201          1 201          

Tilskudd grunnet økt husleie GA 800             800             

Kutt avbyråkratisering og effektivisering (ABE), reisevaner, KD-satsning-1 817        -1 817        

Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling")* -1 363        -1 363        

Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering) -654            -654            

Foreløpig ramme for 2022 162 891        106 376        55 662           852                

Pensjonskutt endret premiemodell -4 653        -4 653        

Tilleggsproposisisjon nye kutt -200            -200            

Ytterligere kutt ved budsjettforlik -200            -200            

Sum ramme for 2022 (forventet endelig) 157 838        101 323        55 662           852                

Sum endringer 2021 - 2022 -3 138        -4 144        1 094          -88              

Sum endringer 2021 - 2022 eks. lønns-/prisvekst -7 323        -6 886        -325            -112            
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6.1.2 Resultatbasert uttelling 

Samtidig som KMD får lavere basisfinansiering, taper KMD også i 2022 budsjettmidler pga. 

nedgang i resultatbasert uttelling, basert på endring i resultatindikatorene fra 2019 til 2020. 

Åpen ramme. Øker med kr. 1.094’ fra 2021 til 2022, men korrigert for at lønns- og prisvekst 

utgjør 1.419’ viser endringen en aktivitetsreduksjon på kr 325’. Kandidater går ned, mens 

studiepoengproduksjon samlet går opp. Uttelling for doktorgrader gikk ned fra 1 til 0. 

 

Lukket ramme. Reduseres med kr 88’ fra 2021 til 2022, hvorav kr 24’ er lønns- og 

priskompensasjon, dvs. at reduksjon på kr 112’ skyldes redusert aktivitet fra 2019 til 2020.   

 

6.2 Grunnbevilgning øremerket: 

6.2.1 Rekrutteringsstillinger 

For 2017 ble det etablert en post for rekrutteringsstillinger på totalt 7 stillinger, hvorav 3 var 

ble overført fra GA (1 kunstnerisk, 2 vitenskapelige), 2 ble overført fra KHiB (egenfinansierte) 

og 2 bevilget nye av UiB med oppstart 1.7. 2017. Siden den gang er særlig kunstneriske 

stipendiater styrket vesentlig, med nye stillinger fra UiB, stillinger overført fra Program for 

kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og fra Kunnskapsdepartementet. Se hva UiB skriver i 

vedlagte tildelingsbrev om endringer fra 2021 til 2022 for KMDs rekrutteringsstillinger.  

KMD er tildelt kr 22.283’ for til sammen 21,5 rekrutteringsstilling i 2022. KMD har fortsatt 

mellomste sats pr stipendiat som for 2022 er kr 1.036’. Se også kap. 8.2.1  

 

6.2.2 Andre øremerkede midler 

Grieg Research School er videreført og prisjustert til kr 353’. Professorstilling ved Senter for 

Griegforskning er også videreført med kr 1.085’. Kompensasjon for verv gjelder styreleder 

ved Senter for Griegforskning er ny tildeling med kr 168’. Utover dette er fakultetet tilført 

etableringsstøtte tilknyttet nye studieplasser med kr 600’. Se kap. 8.2.2. 

 

6.3 Instituttinntekter 

Instituttinntekter er budsjettert med kr 1.200’. Dette er salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er 

klassifiserte som bidrags- og oppdragsinntekt (BOA) eller bevilgning. Inntektene er redusert 

siden 2020/2021 og skyldes først og fremst at inntekter fra program for kunstnerisk 

utviklingsarbeid (PKU) i løpet av 2019 ble omklassifisert som BOA-inntekt.  

 

6.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

I samsvar med langtidsbudsjettet er budsjettmålet økt fra kr 7,0’ i 2021 til kr 7,5’ for 2022.  

KMD har relativ lav andel BOA-inntekter sammenlignet med andre fakultet, men kan vise til 

den største %-vise økningen. Se kap. 8.3. 
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7 Budsjettendringer på grunnbevilgning annuum 

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets foreløpige rammer grunnbevilgning annuum er 

endret fra 2021 til 2022. 

Fakultetets rammer er utsatt for betydelige kutt i statsbudsjettet og ved UiBs prioriteringer. 

Budsjettreduksjonene fordeles på fakultetsnivåets og instituttenes budsjettrammer iht. 

vedtatte fordelingsprinsipper, jf. fakultetsstyresak 88/18 om revidert budsjettfordelingsmodell.  

Det er særlig fakultetets årlige bevilgningsramme (grunnbevilgning annuum) som er utsatt for 

endringer i bevilgninger, og det er disse endringene som er omtalt og vist i dette kapittelet.  

Styrking av KMD med til sammen 2,0 mill. kroner til studieplasser og husleiekompensasjon 

overskygges av mer enn 9 mill. kroner i kutt, hvorav ca. 2,0 mill. kroner av pensjonskuttet på 

4,6 mill. kroner er antatt å utgjøre en faktisk besparelse.  

KMD må dermed håndtere økte kostnader i 2022 knyttet til nye studieplasser, økt husleie og 

økte forskningsandeler gjennom ytterligere effektivisering og reduksjon i andre kostnader, ev. 

ved å forutsette disponering av forventede overføringer fra 2021. Samtidig er det forventet at 

tilpasning av vitenskapelige ressurser til nivået ved oppstart 2017 vil gi fakultetet 

merkostnader som ikke er dekket inn.  

 

7.1 Endringer fordelt på KMDs hovedbudsjettenheter 

Oversikten under viser hvordan budsjettendringer fra 2021 til 2022 slår ut på 

budsjettfordelingen til instituttenes og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.  

 

Lønns- og priskompensasjon 2022 2,6 %

Fakultet for kunst, musikk og design 

Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annuum (i 

hele 1000)

Sum 

budsjett 

KMD 

ufordelt,  og 

felles

KMD   

fakultets-

administra-

sjon

Kunst-

akademiet - 

Institutt for 

samtids-

kunst

Grieg-

akademiet  - 

Institutt for 

musikk

Institutt for 

design

Tildelt ramme grunnbevilgning annuum 2022 162 890

Grunnbevilgning annuum 2021 - fordelt 163 715 48 800 37 287 23 657 35 152 18 819

Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021 -2 526 -820 -520 -773 -414

Fordelt økt ABE-kutt 2021 -213 -69 -44 -65 -35

Grunnbevilgning annuum 2021 - justert 160 976 48 800 36 399 23 093 34 314 18 370

Lønns- og priskompensasjon 2022 4 185 1 269 946 600 892 478

Resultatmidler utdanning -325 -255 434 -421 -82

Justert for PPU-resultater 0 -168 -168 336

Resultatmidler forskning -112 -116 -16 14 6

Nye studieplasser RNB 2020 1 201 357 141 563 141

Tilskudd grunnet økt husleie GA 800 800

Kutt avbyråkratisering og effektivisering (ABE), reisevaner, KD-sats -1 817 -590 -374 -556 -298

Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling")* -1 363 -442 -281 -417 -223

Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering) -654 -654

Sum rammeendringer - tildeling fra UiB 1 915 972 343 336 -93 358

SUM FORELØPIG GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2022162 891 49 772 36 741 23 429 34 221 18 728

Reduksjon endret premiemodell pensjon -4 653 -2 646 -537 -420 -727 -324

Tilleggsprop. prioriteringskutt (33 mill.i sektoren) + økte kutt i 

budsjettforlik med SV (ca. +30 mill). KMDs andel antatt -400 -130 -82 -122 -66

SUM FORDELT GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2022 157 838 47 126 36 075 22 927 33 372 18 339
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Fakultetets foreløpige ramme til grunnbevilgning annuum 2022 utgjør kr 162.890’, men 

fakultetene er i tildelingsbrevet (se vedlegg) bedt om å ta høyde for kutt til redusert 

pensjonsinnskudd og ytterligere kutt etter tilleggsproposisjon og budsjettforlik, til sammen ca. 

5 mill. kroner. Rammen KMD derfor forholder seg til og fordeler er kr 157.838’.  

Tildelt ramme i 2021 var kr 160.976’, men KMD har i 2021 disponert mer (kr 163.715’) enn 

tildelt ramme ved å disponere overførte midler fra 2020. Dette må justeres tilbake for å 

synliggjøre reell endring fra 2021 til 2022.  

 

7.1.1 Tilbakeført bruk av overføringer 2021: 

Overføringene fakultetet har kunnet disponere siden etableringen stammer i hovedsak fra 

tidligere KHiB, og er gradvis brukt opp/bygget ned siden etableringen. Pga. lavere aktivitet 

under pandemien har overføringene økt igjen etter 2020.  

Som følge av overføringene har KMD kunnet fordele og bruke mer enn tildelt ramme de siste 

årene. I 2018 fordelte KMD ca. 12 mill. kroner mer enn tildelt ramme, i 2019 nær 8 mill. 

kroner mer, i 2020 4 mill. kroner mer, og i 2021 ca. 2,5 mill. kroner mer enn tildelt ramme. 

Ettersom overføringene er «engangsmidler» må disse tilbakeføres ved nytt budsjettår.  

Av samme prinsipp som at Griegakademiet ikke har vært berørt av kutt knyttet til 

husleieutfordringen i Møllendal (ansett som et «KHiB-problem»), har det vært et prinsipp at 

Griegakademiet har disponert mindre av overføringene (som var ubrukte KHiB-midler). Ved 

budsjettfordeling 2021 ble overføringer fra 2020 tilbakeført på alle enheter etter relativ 

størrelse, men for at kunst og design skulle dra noe fordel av KHiB-overføringene ble 50 % 

av kunst og design sin andel belastet sentralt på fakultetet.  

For 2021 var det budsjettert med at KMD ville bruke nærmest alle overførte midler på 

grunnbevilgning annuum. Når KMD overfører betydelige midler både til 2021 og 2022, er det 

først og fremst en følge av lavere aktivitet grunnet koronapandemien enn gamle «KHiB-

overføringer». Derfor utgår prinsippet om å forfordele kunst og design for KHiB-overføringer. 

I tabellen over er bruk av overføringer 2021 tilbakeført etter samme fordelingsforhold mellom 

enhetene som ABE-kuttet.  

 

7.1.2 Endringer i foreløpig ramme fra 2021 til 2022: 

Lønns- og priskompensasjon 2022: UiB er tilført 2,6% i lønns- og priskompensasjon (LPK) 

fra Kunnskapsdepartementet, som er noe lavere enn forventet. UiB antok en kompensasjon 

på 3 % tidligere i vår. LPK på 2,6% er videreført til fakultetene, og igjen videreført til 

instituttene og fakultetsnivået.  

 

Resultatuttelling. Resultatuttelling er fordelt iht. etablerte prinsipper for dette, jf. egen 
styresak om reviderte budsjettfordelingsprinsipper. Instituttenes rammer er utsatt for 70 % av 
endringer i åpen ramme (utdanningsindikatorer) og 20 % av endringer i lukket ramme 
(forskningsindikatorer), mens fakultetet (fakultetsnivået) er buffer for endringer i uttelling. Se 
eget avsnitt om Resultatuttelling 2022. 
 
Kutt til ABE, reisevaner og KD-satsninger: Regjeringen har siden 2015 innført et 

avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i staten (ABE-kutt), og det er også for 2022 

foreslått med et kutt på 0,5 % av institusjonenes bevilgningsrammer. Det kan endres når 

budsjettet vedtas i Stortinget i desember. UiB har for 2022 samlet ABE-kuttet og 

statsbudsjettets øvrige kutt til endrede reisevaner og andre prioriteringer til et samlet kutt på 
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1,0 % ut til fakulteter og enheter. Ved KMD er kuttet internt fordelt på instituttene og 

fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn, i samsvar med KMDs 

fordelingsprinsipper.  

 

Kutt i mediebudsjettet: UiB har også valgt å hente inn midler fra fakultetene til et stadig 

økende mediebudsjett - til Universitetets tidsskrifter / åpen publisering. Dette kuttet er lagt 

lagt inn med 0,54% av fakultetenes bevilgningsramme.  

 

Prioriterte tiltak (tidligere «Strategisk omfordeling»): UiB har de siste årene hatt en plan for 
omfordeling av rammen til strategiske formål. I årene 2017-2019 fikk fakultetene kutt på hhv. 
1,3%, 1,2% og 0,8%. For årene 2020 til 2025 ble det vedtatt kutt til strategisk omfordeling på 
1,0% hvert år, men UiBs nye rektor har varslet en stopp/reduksjon i dette kuttet i fakultetenes 
rammer. For 2022 ble derfor satsen redusert til 0,75%, samtidig som UiB-administrasjonen 
fra 2022 også har fått samme kuttet. Reduksjonen akkumuleres, dvs. det neste kommer på 
toppen av det forrige. Ved KMD er reduksjonen fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. 
relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn. På fakultetsnivået er kuttet lagt på 
fellesrammen for bygningsdrift, strategiske midler og investeringer.  
 
Nye studieplasser: I revidert nasjonalbudsjett 2020 ble KMD tilført 8 nye studieplasser, hhv. 
4 til integrert master i musikkterapi, 2 til master design og 2 til master kunst. I tildeling til KMD 
er disse konsekvensjustert med helårsvirkning for 4 masterstudenter på musikkterapi (5-årig 
integrert studie) og halvårsvirkning for 4 masterplasser på kunst og design (2-årig master).  
 
Tilskudd grunnet økt husleie: KMD ble i 2021 tilført 0,8 mill. kroner til delvis dekning av 
husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 (Griegakademiet). 
Samlete kostnader for disse arealene er ca. 1,8 mill. kroner. For 2022 har KMD fått 
ytterligere 0,8 mill. kroner til dekning av disse kostnadene.  

 

7.1.3 Endringer som kommer i endelig ramme 2022: 

Kutt for endret pensjonspremie: I statsbudsjettet er UH-sektoren kuttet med 1,1 mrd. kr 

som følge av endringer i statens pensjonsinnskudd, der besparelsen er beregnet som en 

reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 13,1% til 8,8% i 2022. UiBs andel 

av kuttet er kr 132,7 mill. kroner. UiB mener beregningen er feil da den reelle besparelsen ift. 

et «budsjettnøytralt» kutt er differansen mellom faktisk pensjonsinnskudd i 2021 på 10,9% og 

forventet pensjonsinnskudd i 2022 på ca. 9%.  

 

UiB har fordelt kuttet på 132,7 mill. kroner ut på enhetene, og KMDs andel av dette utgjør kr 

4.653’. UiB har gjort anslag på at reell besparelse utgjør ca. 40%, mens ca. 60 % er anslått å 

være et realkutt (jf. tildelingsbrev). Den reelle besparelsen består i at satsen for 

pensjonsinnskudd faktisk reduseres fra 10,9 % i 2021 til 9 % i 2022, mens realkuttet rer det 

overskytende. Ved KMD er det forslått å fordele et kutt (kr 2.007’) for anslått reell besparelse 

ut på instituttene og fakultetsnivået etter andel budsjettert pensjonsinnskudd 2021, mens 

antatt realkutt (kr 2.646’) er inntil videre lagt på KMD felles/ufordelt. For detaljer om 

pensjonsinnskudd vises det til gjennomgang av fakultetsstyresak 7121 f). 

 

Kutt i tilleggsproposisjon og ved budsjettforlik. I foreløpig ramme har UiB heller ikke 

fordelt de økte prioriteringskuttene som kom ved tilleggsproposisjonen til påtroppende 

regjering og påfølgende kutt i budsjettforliket med SV. I sum anslås disse kuttene ikke til å 

utgjøre mer enn ca. kr 400’ for KMD.  
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7.2 Nærmere om resultatmidler 2022:  

7.2.1 Resultatmidler utdanning: 

KMD har negativ uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag 

instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2019 til 2020 

har gitt utslag på økonomien til instituttene - før justering for PPU-tall: 

 
 
Sum kolonnen er lik linjen for «Resultatmidler utdanning» i tabellen under kapittel 7.1.  
 
Den økonomiske uttellingen kommer som konsekvens av følgende endringer i 

resultatindikatorene studiepoengproduksjon, utveksling, kandidater (grader) og doktorgrader: 

 
• Kunstakademiet (KA) øker på studiepoengproduksjon fra 2019 til 2020, men går tilbake på 

kandidatproduksjon. Dette er samme tendens som året før. KA har heller ingen avlagte 
doktorgrader (ferdige stipendiater) 2020.  

• Griegakademiet (GA) har noe reduksjon i studiepoengproduksjon, men øker kandidattallet fra 
2019 til 2020 (i fjor var det motsatt), men begge år og begge indikatorer må justeres for nedgang 
på PPU-studiet. GA har ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) 2020.  

• Institutt for design (ID) har reduksjon i studiepoengproduksjon, men økning i kandidattallet. I fjor 
var det nedgang på begge indikatorer. Begge år og begge indikatorer må justeres for nedgang på 
PPU-studiet. Design har heller ingen ferdige stipendiater 2020 (tilbake 1 frå 2019). 

 
Justering for PPU-tall:    
Fra 01.01.2020 fikk Griegakademiet overført fra Institutt for design all ressursinnsats (både 
lønns- og driftsmidler) som medgikk til PPU-studiet. Samtidig slår endringene på indikatorene 
studiepoeng og kandidater fortsatt ut budsjettmessig for Institutt for design. Det er urimelig at 
Design skal tape budsjettmidler på nedgang i PPU-studiepoengproduksjon og 
kandidatproduksjon fra 2019 til 2020. Derfor justeres det for resultater på indikatorene for 
PPU-studiet mellom Design og Griegakademiet. Det gir følgende justering: 

 

(Tall i 1000) 70 % 20 %

Åpen ramme 2020 Poeng Utveksling Grader Dr.grad Sum

KMD 362 -74 -291 -253 -255

KA - Institutt for samtidskunst 729 8 -303 0 434

GA - Institutt for musikk 318 -104 -635 0 -421

Institutt for design -202 -76 260 -63 -82

SUM 1 207 -246 -969 -316 -324

Inndata STUDIEPOENGPROD Kandidater enkelbetaling Doktorgrader

B C F Exphil (F) Sum Andre Eramsus+Sum B Sum B F Sum

KMD 2020 525,00 2,76 12,83 3,83 544,4 32 19 51 12 12 154 3 157 0

KA - Institutt for samtidskunst 188,75 15 10 58

GA - Institutt for musikk 190,75 2,76 12,83 3,83 9 4 12 31 3

Institutt for design 145,50 8 5 65

KMD 2019 513,38 0,00 8,83 4,34 526,6 43 26 69 15 15 163 5 168 1

KA - Institutt for samtidskunst 176,12 14 10 65

GA - Institutt for musikk 188,25 8,83 4,34 16 8 15 39 5

Institutt for design 149,00 13 8 59 1

Differanse 11,62 2,76 4,00 -0,51 17,87 -11,00 -7,00 -18,00 -3,00 -3,00 -9,00 -2,00 -11,00 -1,00

UTVEKSLING Kandidater dobbelbetalling

60-STUDIEPOENG: 2019 2020 Endring KANDIDATER: 2019 2020 Endring 

GA 10,25 18,75 8,5 GA 8 8 0

Design 6,5 0 -6,5 Design 11 8 -3

Sum 16,75 18,75 2 Sum 19 16 -3

Justert:

GA 16,75 18,75 2 GA 19 16 -3

Design 0 0 0 Design 0 0 0

Sum 16,75 18,75 2 Sum 19 16 -3
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Omregnet i budsjettuttelling gir det kr 375’ og kr 130’ i redusert uttelling for hhv. studiepoeng 
og kandidater for Griegakademiet, og tilsvarende økning for Institutt for design.  
 
Samtidig står KMDs tre institutter solidarisk ansvarlig for resultatene på PPU-studiet, og deler 
derfor opp- og nedgang i resultater med 1/3 hver. Da blir justeringen for PPU-studiet slik  
(se linje for «Justering for PPU» i tabellen under kapittel 7.1): 
 

 
 
 

7.2.2 Resultatmidler forskning 

Det er noe reduksjon i resultatuttelling knyttet til forskningsindikatorer fra 2019 til 2020, men 

det gir liten effekt på instituttenes rammer. Kunstakademiet og Griegakademiet har redusert 

uttelling på BOA-inntekter, mens Design har noe økning. Samtidig øker Griegakademiets 

uttelling på indikator for publikasjoner.  

 
 
 

7.2.3 Om studieplasser 

UiB har i tildelingsbrev for 2022 lagt krav om måloppnåelse for avlagte studiepoeng pr 

fakultet. UiB har intensjoner om nødvendig å kunne omfordele og flytte basisfinansiering fra 

et fakultet/ miljø som har lav utnyttelse av studieplasser til et annet fakultet/miljø som kan 

klare høyere utnyttelse. For 2022 er KMDs krav til studiepoengproduksjon 549.  

Se vedlagte tildelingsbrev tabell 1. 

 
Både resultatuttelling og faren for å flytte finansiering viser viktigheten av å sikre god 

rekruttering og fylle studieplasser ved opptak, samt sikre studiepoengproduksjon og effektiv 

gjennomstrømming for studentene. Dette trenger særlig fokus i og etter en pandemi der det 

oppstår utfordringer med undervisningstilbud og fare for utsettelser og frafall blant 

studentene. Handlingsplan for rekruttering av studenter har bl.a. til hensikt å sikre et robust 

studentopptak for 2022.  

Fordeling av PPU-endring: Studie-

poeng

Kandi-

dater

Sum 

endring

Fordelt 1/3 

pr institutt 

Endring i 

ramme 2022 

KA - Institutt for samtidskunst -168          -168             

GA - Institutt for musikk -375        -130     -505     337           -168             

Institutt for design 375         130      505      -168          337              

Resultater Uttelling for Kunst Design GA Felles KMD

2019 Publikasjoner -                  -                         326                 -                  326                       

BOA-NFR -                  -                         -                 5                      5                           

BOA-EU 185                 -                         12                   120                 317                       

BOA-annen 155                 33                           411                 38                    637                       

SUM 340                 33                           749                 164                 1 286                   

2020 Publikasjoner -                  -                         497                 -                  497                       

BOA-NFR -                  -                         0                     -                  0                           

BOA-EU 24                    -                         -12                 4                      16                         

BOA-annen 209                 71                           360                 -17                  624                       

SUM 233                 71                           845                 -12                  1 137                   

Endring - til UIB -107                39                           96                   -176                -149                     

  - til KMD 75 % -80                  29                           72                   -132                -112                     

- til institutter 20 % -16                  6                             14                   -26                  -22                       
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8 Budsjettfordeling 2022 

Forslaget til fordeling av fakultetets ramme er basert på budsjettfordelingsprinsipper vedtatt 

av fakultetsstyret 02.11.17, 06.09.18 og senest 13.12.18. Det er prioritert å sikre instituttene 

og fakultetet økonomiske styringsrammer så tidlig som mulig. Forslag til budsjettfordeling er 

disponert i samsvar med UiBs økonomistruktur som følger; 

- Grunnbevilgning annuum 

- Grunnbevilgning øremerket 

- Bidrags- og oppdragsaktivitet 

 

8.1 Grunnbevilgning annuum 

Tildelingsbrevet viser følgende annuumsinntekter, dvs. basis- og resultatbaserte inntekter:  

 
 
Det er fordelingen av disse bevilgningene som er omtalt videre i dette kapittelet. 

Ved etableringen av KMD i 2017 ble KMDs grunnbevilgning annuum dannet ved at 

bevilgningsrammene til KHiB og GA ble slått sammen, og fordelt på etablerte 

hovedbudsjettområder.  

Videreføring av disponible budsjettrammer var et viktig prinsipp for rammene til instituttene, 

uten at det ble vurdert justeringer/tilpasninger knyttet til felles budsjettområder.  

I 2018 ble det etablert prinsipper for budsjettfordeling, vedtatt i styresak 46/17 (og senere 

revidert jf. fakultetsstyresak 88/18). Det ble fastsatt et grunnlag eller nullpunkt for 

instituttenes driftsbudsjettrammer annuum for 2018. KMDs sentrale budsjettmidler (KMD 

felles drift, strategiske tiltak, reserver og investeringer) ble fra 2018 betraktet som disponible 

for hele fakultetets virksomhet og ikke bare noen institutter. Som følge av dette ble det 

foretatt budsjettjusteringer for GA sitt bidrag til fakultetsnivået.  

 

8.1.1 Endringer i bevilgningsprinsipper 2021 

Prosessen om KMD økonomien våren 2020 resulterte i en erkjennelse av at fakultetet 

trenger styrking av økonomien for å balansere og tilpasse seg til fremtidige økonomiske 

rammer, formulert slik i tildelingsbrevet for 2022:  

«Universitetsledelsen ønsker ikke at fakultetet skal måtte tilpasse lavere fremtidige rammer 

ved å ta ned vitenskapelig stab i forhold til oppstarten i 2017. Tilpasningen vil derfor måtte 

skje ved at fakultetet øker sine inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten og effektiviserer 

støttefunksjonene. I tillegg vil fakultetet få uttelling som resultat av prioriteringer i bruk av 

UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur og andre strategiske tiltak». 

Utfordringen er å forene fakultetets budsjettfordelingsprinsipper med et utgangspunkt om at 

vitenskapelig kapasitet ikke går under nivå ved etableringen 2017.  



 

  

 

 

   

15 

 

Forslag til fordeling av rammer ut på KMDs hovedbudsjettområder og -enheter er foretatt 

etter fakultetets fordelingsprinsipper.  

Revidert bemanningsplan ble fremmet for fakultetsstyret 04.02.21, og revideres årlig. Når 

endelig budsjett er klart i februar 2022, inkludert fakultetets og institutters overføringer fra 

2021 til 2022, vil KMD ha grunnlag for å revidere bemanningsplanen for 2022.  

Frem til da planlegger og budsjetteres hovedenhetenes rammer med utgangspunkt i 

fordelingen foretatt i kapittel 7.1, mens de øvrige budsjettrammene foreslås fordelt som vist i 

tabellen i kap. 8.1.2 under. 

 

8.1.2 Forslag fordeling grunnbevilgning annuum 2022 

 

Tabellen over viser forslag til fordeling av tildelt grunnbevilgning annuum 2022 på 

budsjettområder og hovedbudsjettenheter. Sum på kr 157.838’ er tildelt ramme fra UiB inkl. 

de forventede kutt som fakultetene er bedt om å ta høyde for vil komme i endelig budsjett. 

Forskuttert bruk av overføringer 2021 viser den andel av forventede overføringer fra 2021 

som foreløpig er disponert for å balansere (saldere) budsjettrammen 2022.  

Instituttene vil også kunne overføre inntil 3 % av opprinnelig ramme 2020, som ved maks 

uttelling vil utgjøre ytterligere 2 mill. kroner. Institutters mulighet for å disponere overføringer 

forutsetter at KMD får beholde alle ubrukte midler fra 2021 til 2022. Se kap. 9.  

Kolonnen KMD ufordelt og felles viser fakultetets fellesmidler til strategiske formål, 

bygningsdrift, investeringsmidler, og ev. reserver. Dette er midler som fordeles på 

budsjettenhetene gjennom året.  

De enkelte postene i tabellen er kommentert i avsnittene under.  

 

8.1.3 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2022 

Innen grunnbevilgning annuum tildeler fakultetsstyret én budsjettramme til hvert institutt og til 

fakultetsadministrasjonen. Rammen baseres på fakultetets fordelingsprinsipper innenfor 

tildelt bevilgningsramme. Forslag til budsjettrammer er foreløpig ikke splittet på et 

lønnsbudsjett og et driftsbudsjett. Fordeling mellom lønn og drift vil være klar som en 

konsekvens av instituttets prioriteringer ift. stillingsplaner og driftsaktiviteter.  

De påfølgende avsnittene omtaler prinsipper for budsjettering av fastlønn og drift. 

 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Budsjettfordeling 2022 grunnbevilgning annuum 

(tall i hele 1000)

Sum 

budsjett 

2020

KMD 

ufordelt,  og 

felles

KMD   

fakultets-

administra-

sjon

KA - 

Institutt for 

samtids-

kunst

GA - 

Institutt for 

musikk

Institutt for 

design

Rammer institutter og fakultetsadmin 111 512 800 36 075 22 927 33 372 18 339

Strategiske og faglige prioriteringer 1 700 1 300 400

Bygningsdrift 46 500 46 500

Investeringer - utstyr øvrig 2 000 2 000

Reserver 0 0

Fordelt grunnbevilgning annuum 2022 161 712    50 600     36 475     22 927     33 372     18 339     

Forskuttert bruk av ubundne overføringer fra 2021 -3 874 

Sum grunnbevilgning annuum 2022 157 838    
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8.1.3.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå 
Fastlønnsmidler er siden 2019 overført til instituttleders, med noen begrensninger.  

Fastlønnsmidler utarbeides med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til 

vedtatte bemanningsplaner, for faste og åremålstilsatte. Utgangspunktet har så langt vært 

bemanningsplanen ved etablering av KMD i 2017, med de endringer som er foretatt siden 

etableringen.  

Universitetsledelsens ønske om at vitenskapelige ressurser ikke bør være lavere enn nivået 

fra 1. tertial 2017 må tilpasses fakultetets øvrige prinsipper. Et lønnsbudsjett for 2022 basert 

på dette nivået er ikke klart p.t.  

Fastlønnsmidler inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale kostnader, 

dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeavsetninger, gruppeliv og arbeidsgiveravgift. Det legges 

inn budsjetter pr stilling/ansatt - oppdatert med lønnsnivå pr november 2021. For 2022 

legges det inn forventet lønnsvekst fra mai 2022.  

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annuum inkluderer ikke stillinger som er knyttet til 

øremerkede tildelinger, som rekrutteringsstillinger og stilling til Senter for Griegforskning, 

eller lønnsforpliktelser som frikjøpes av eksterne/øremerkede midler. 

Ubesatte stillinger i henhold til bemanningsplan blir lagt inn med budsjettmessig 

helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Ledige stillinger budsjetteres med 

inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori. For stillinger som er/blir ledige i 2022 

reduseres budsjettet ved at det holdes ledig 2 måneders lønnskostnad (endret fra 1 måned). 

Ledige stillinger vil som regel stå ubesatt i en periode før tilsetting, eller at det hentes 

vikarhjelp som ikke fullt ut fyller de budsjetterte lønnskostnadene.  

Eventuelle innsparingsbehov nødvendig for å overholde instituttenes og fakultetsnivåets 

tildelte rammer må innfris, og innarbeides ved detaljering av endelige lønnsbudsjetter. 

Etterlønn. Det er satt av midler på KMD felles for å kompensere for kostnader ved 

etterlønnsforpliktelser i 2022, synliggjort i tabellen under kap. 8.1.2’ med kr 800’. Etterlønn 

belastes på instituttet mottakeren tilhører, avsatt ramme til etterlønn kan disponeres til å 

utjevne forskjell mellom de faktiske kostnader instituttet har for etterlønn og den 25% ressurs 

som vedkommende kan arbeide for instituttet under etterlønn.  

 

8.1.3.2 Driftsmidler på instituttene 
For instituttene vil driftsbudsjettet, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, utgjøre 

instituttenes «frie midler». Rammen utgjør instituttets drift og fordeles med detaljerte 

budsjettposter på såkalte delprosjekter. Her inngår all ordinær drift som ikke dekkes av 

fastlønn eller av andre øremerkinger eller eksterne midler.  

Den videre detaljeringen av vedtatte driftsrammer foretas i samarbeid mellom instituttleder 

og økonomiavdelingen, etter at fakultetsstyret har vedtatt rammene. Instituttenes 

driftsrammer bør samsvare med planlagte tiltak i årlig virksomhets-/aktivitetsplan. 

Som følge av fakultetets økonomiske utfordringer er også driftsbudsjettene utsatt for 

budsjettkutt.  

 

8.1.3.3 Driftsbudsjett på fakultetsadministrasjon 
Driftsbudsjettet utgjør en samlet ramme til fakultetsadministrasjon. Dette omfatter 

budsjettmidler til seksjonene på fakultetsnivået, dvs. seksjon for utdanning, forskning og 

formidling og seksjon for verksteder og tekniske tjenester. I tillegg omfatter fakultetsnivået 
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felles kostnader for fakultetet; forbruksmateriell, rekvisita, kjøp av eksterne tjenester, telefoni, 

porto, reisevirksomhet, representasjon, bevertning, styrekostnader, studentaktiviteter, 

organisasjonsutvikling, m.m. Driftsrammen detaljeres og fordeles på fakultetsadministrasjon 

og seksjonene i samråd med fakultetsdirektør og seksjonsledere. 

 

8.1.3.4 Budsjettreduksjoner  
Instituttenes og fakultetsadministrasjons forslag til rammer for 2022 fremgår som endringer 

fra tildelt ramme for 2021, og tabellen under kap 7.1 viser store budsjettreduksjoner for 2022. 

Disse reduksjonene kommer på toppen av at grunnbevilgning annuum allerede er betydelig 

redusert siden etableringen av fakultetet i 2017.  

Fakultetet utarbeidet i 2020 en økonomisk stillingsplan som viser handlingsrommet for 

disponering av ledige stillingsressurser i årene fremover. Dette er et viktig verktøy for å 

planlegge disponering av stillingsressurser ved fakultetet, og i dialog med instituttene drøftes 

hvilke mulighetsrom som foreligger på kort og lengre sikt ved instituttene.  

Når fakultetet på nytt skal vurdere bemanningsplaner for 2022, og tilpasning til vitenskapelig 

kapasitetsnivå 2017, vil det få betydning instituttenes stillingsressurser, og hvordan 

budsjetter fordeles mellom fastlønn og drift, samt hvilke besparelser som er nødvendig for å 

balansere budsjettet pr institutt.  

Besparelser kan oppnås f.eks. ved å holde stillinger vakante, ved refusjoner, ved frikjøp, ved 

kostnadsbesparelser, økte inntekter, mindre bruk av gjestelærere, arealeffektivisering, m.m.  

  

8.1.4 Strategiske og faglige felles formål  

Budsjettavsetninger til strategiske formål settes av pr år i samsvar med fakultetets 

strategiske plan og prioriteringer i handlingsplanen. Tiltak innen denne rammen tar 

utgangspunkt i UiBs strategiske målsettinger og fakultetets strategiske plan. Dette gjelder i 

hovedsak midler til oppfylling av handlingsplaner som fakultetsstyret har vedtatt. Midlene 

gjelder rekruttering av studenter, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid og 

forskerutdanning.  

Strategiske midler har, etter utlysning og konkurranse, vært tildelt fagmiljøer ved alle 

instituttene på fakultetet. Midlene har vært spesielt viktig for å stimulere kunstnerisk 

utviklingsarbeid, i mangel av nasjonale og europeiske finansieringskilder (unntatt Program for 

kunstnerisk utviklingsarbeid). Midlene har bidratt til å øke kompetanse rundt 

søknadsprosesser. Tverrfaglig samarbeid har vært vektlagt for tildeling.  

Systematisk arbeid med profilering av studieprogram, rekruttering og synliggjøring av 

fakultetets fagmiljø er svært viktig for rekruttering av studenter, stipendiater og fagpersoner til 

fakultetet, og er viktige områder og ha fokus på. Det vil være et prioritert område for 

fakultetet å sette av midler for å få til gode rekrutteringsprosesser.  

Etableringen av en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og oppbygging av tilstrekkelig antall 

ph.d.-stillinger er en strategisk satsing for UiB og KMD.  Vi har per i dag ca. 20 aktive 

stipendiater i programmet. I tillegg til å ansette kandidater på eget budsjett, vil også 

samarbeid med andre institusjoner som kan finansiere forskningstid for ph.d.-kandidater 

være viktig. 
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For 2022 har fakultetsledelsen foreslått følgende budsjettprioriteringer; 

Strategiske midler 2021 2022 

Faglige felles prioriteringer        800  800 

Stimuleringsmidler (EVU, BOA)           500  300 

Handlingsplaner           500  200 

Styrking verkstedsfunksjoner (kun 2022) - 400 

Sum budsjett strategisk ramme         1 800  1 700        

 

• Faglige felles prioriteringer (strategiske forskningsprosjekter): kr 800’ 

KMD har ambisjon om å videreføre egne strategiske forskningsmidler med 1 mill. kroner 

pr år. Det er foreslått friske midler med kr 800’ for 2022, da fakultetet overfører en del 

udisponerte midler fra 2021. Disse midlene tildeles, etter utlysning og konkurranse, ved 

alle instituttene på fakultetet. Rammen er tilpasset at UiB fra 2022 avsetter 2 mill. kroner i 

en sentral strategisk post til kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

• Stimuleringsmidler (BOA, EVU, o.l.) kr 300’ 

Fakultet har ambisjoner om økning av inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert 

aktivitet (BOA). På den bakgrunn foreslås utviklingsmidler til å øke kompetanse om 

søknadsprosesser, om andre finansieringskilder og evt. støtte til frikjøp for å skrive større 

EU-søknader. Det er viktig å utvikle konkurransedyktige søknader for å kunne innhente 

en større BOA-andel. Støtte og resultatuttelling for EVU-satsninger er også prioritert 

innenfor denne posten.  

Eksempler for anvendelse: 

- Utforming av EU-søknader, særlig der samarbeidspartnere er internasjonale 

institusjoner. 

- Frikjøp til skriving av større BOA-søknader, der KMD er koordinator. 

- Invitere samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.  

- Bidrag til instituttenes EVU-kurs 

- Resultatuttelling til instituttenes EVU 

- Kompensasjon for ulike verv 

 

• Handlingsplaner – kr 200’ 

Fakultetet utarbeider ulike handlingsplaner, i hovedsak knyttet til gjeldende strategiplan. 

For inneværende strategiperiode, og ikke minst etter koronautbruddet, vil f.eks. 

rekruttering av studenter kreve tiltak det må avsettes budsjettmidler til. Det skal 

utarbeides budsjetter for de ulike handlingsplanene for 2022, der særlig disse er aktuelle; 

- Rekruttering av studenter 

- Forskerutdanning 

- BOA 

 

• Styrking verkstedsfunksjoner – kr 400’ 

Det er foreslått styrking av KMDs felles verkstedsfunksjoner med til sammen 100 % 

stillingsressurser som overingeniør. Hvilke verkstedsressurser som styrkes med hvor 

mye er ikke endelig avklart, men funksjoner som instrumentforvaltning og maleri har vært 

trukket fram som nødvendige behov. Det er enighet om at verkstedsutvidelsen skal 

finansieres ved at instituttene avgir tilsvarende ressurser.  
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For 2022 er utvidelsen foreslått ved å sette av ½ års budsjetteffekt på strategiske midler, 

uten inndragning av budsjettmidler på instituttene. Instituttenes ulike andeler av 

finansieringen vil være klar når det er besluttet hvilke verkstedsfunksjoner som utvides. 

Intensjonen er at KMD f.o.m. 2023 legger inn tilsvarende trekk på instituttene som drar 

fordel av utvidelsene.  

 

8.1.5 Bygningsdrift  

Det er budsjettert på følgende poster for 2022: 

 

Det er budsjettert med kostnader på 46,5 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2022, dvs. 

en økning på 2,5 mill. kroner siden 2021. Den betydelige kostnadsøkning skyldes særlig økte 

energikostnader og at internhusleien øker.  

KMD får økte leiekostnader for arealutvidelser i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2 

(Griegakademiet). Samlede kostnader for disse arealene utgjør ca. 1,8 mill. kroner. KMD er 

tildelt 0,8 + 0,8 mill. kroner i husleietilskudd for dette i hhv. 2021 og 2022.  

Husleie for Møllendalsbakken 11, som utgjør ca. 2,2 mill. kroner for 2022, inngår ikke i 

budsjettrammen over. Leiekostnaden inngår i internhusleien fra Eiendomsavdelingen, men 

det er avklart at husleie for Møllendalsbakken 11 finansieres ved å belaste 

brukerutstyrsrammen for KMDs nybygg i Møllendalsveien. Ved prosjektering av KMDs 

nybygg i Møllendal ble det ikke programmert for et stort antall stipendiater. KMD har siden 

2018 leid lokaler til inntil 10 stipendiater i Møllendalsbakken 11. Disse lokalene leies 

minimum frem til Griegakademiet er samlokalisert med resten av fakultet i Møllendal – 

forutsatt at samlokaliseringen av fakultetet er programmert til å huse fakultetets samlede 

studenter, stipendiater og ansatte.  

UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom 

husleieordningen. Det er lagt inn 2,6 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, 

noe som gir en nominell vekst på 4,1 % i eiendomsområdet. Inntil videre er denne 

merkostnaden ikke fordelt på instituttene, men dette kan på sikt vurderes da det svekker 

fakultetsnivåets disponible ramme tilsvarende. På grunn av areautvidelsen er økingen 

høyere på KMD.  

Kostnader til KMDs utleiebygg er redusert etter at KMD sa opp leieavtale for to 

utleieleiligheter, og hybler i Nygårdsgaten er overført til UiBs eiendomsavdeling.  

I hovedsak er det UiBs eiendomsavdeling som skal dekke alle bygningsdriftskostnader, men 

noe areal og bygningsdrift må fortsatt påregnes som KMDs ansvar. Her er tatt høyde for 

forventet økning i brukeravhengige driftskostnader.  

 

Husleie/bygningsdrift
Budsjett 2021 

(hele 1000)

Budsjett 2022 

(hele 1000)
Endring Endring %

Internhusleie 38 540              40 270              1 730                 4,5 %

Energi (intern) 4 466                 5 218                 752                    16,8 %

Annen leie 249                    56                      -194                  -78 %

Annen bygningsdrift 745                    979                    234                    31 %

Sum budsjett 44 000              46 500              2 523                 6 %
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8.1.6 Investeringer: 

KMD har et stort investeringsbehov, da alle de tre instituttene krever tungt og dyrt utstyr.  

Griegakademiet alene har et årlig behov for utstyr i størrelsesorden 2,5 mill.kr. Kunst og 

design har også omfattende utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 

og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Det er også behov for en del felles investeringer.  

I budsjettforslaget for 2022 har KMD fremsatt et investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig. 

Se også omtale under Budsjettutfordringer ovenfor.  

Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er investeringsbehovet for kunst 

og design i hovedsak dekket opp av disse midlene noen år fremover. Fakultetet disponerer 

brukerutstyrsmidlene ved årlige tilskudd fra UiBs eiendomsavdeling (EIA) til KMD iht. en plan 

for bruk av midlene.  

Griegakademiet har i årene før 2019 hatt relativt bra med midler til investeringer, men de 

siste årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen.   

Instituttene disponerer også ubrukte investeringsmidler fra 2021, forutsatt at fakultetet 

overføres ubrukte midler fra UiB.  

Rammen til investeringer for 2022 er foreslått til kr 2,0 mill. kroner (som for 2021). Disse 

midlene vil i hovedsak gå til Griegakademiets investeringsbehov og felles investeringer.  

Tildelingsbrevet 2021 åpnet for at fakultetet ville få uttelling som resultat av prioriteringer i 

bruk av UiBs strategiske avsetninger til infrastruktur, jf. kap 9.1. 

  

8.1.7 Reserver: 

Fakultetsledelsen anser det klokt å avsette noen reserver sentralt på fakultetet. Det er 

imidlertid ikke lagt inn forslag om å avsette reserver av fakultetets friske midler for 2022, men 

det forventes at overførte midler fra 2021 kan gi tilstrekkelige reserver for fakultetet.  

Reservene kan være nødvendig for å foreta omdisponeringer av midler gjennom året.  

 

 

8.2 Grunnbevilgning øremerkede prosjekter 

Tabellen under viser oversikt over tildelt grunnbevilgning øremerkede prosjekter.  

De enkelte postene er omtalt i kapitlene nedenfor. 

 

 
 
 

Øremerkede midler (tall i tusen) 2021 2022

Rekrutteringsstillinger 20 708 22 283 

Grieg research school 344 353 

Etableringsstøtte studieplasser (25% basis) 390 600 

Senter for Griegforskning - førsteamanuensis 1 058 1 086 

Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning 164 168 

Sum øremerket 22 664 24 490 
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Endringer fra 

2021 til 2022 

8.2.1 Rekrutteringsstillinger 

Rekrutteringsstillinger i 2022 utgjøres av bevilgninger for til sammen 21,5 stillinger: 

18,5 kunstneriske: 

Pr 1.1.2017: 1 stillinger med helårseffekt ved Griegakademiet pr 2017 

2 stillinger med helårseffekt ved KHiB pr 2017 (egentlig 2 egenfinansierte stillinger) 

+2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2017) 

+4 stillinger med helårseffekt fra PKU (tilført 2018) 

+2 stillinger med helårsseffekt fra UiB (tilført 2018) 

+3 stillinger med helårseffekt fra KD (tilført 2018) 

+1 stilling med helårseffekt fra UiB (tilført 2019) 

+1 stilling med helårseffekt fra UiB (tilført 2020) 

+1 stilling med helårseffekt fra RNB* (tilført 2020) 

−2 stillinger med halvårseffekt fra UiB tilført 2017 (2021) 

+3 stillinger med halvårseffekt refordelt fra UiB (tilført 2021) 

- 2 stillinger med halvårsseffekt fra UiB tilført 2018 (2022) 

+ 2 stillinger med halvårseffekt (2022) 

- 4 stillinger med helårseffekt fra PKU tilført 2018 (2022) 

+ 4 stillinger med helårseffekt PKU (2022) 

- 3 stillinger med 1/3 årseffekt fra KD tilført 2018 (2022) 

+ 3 stillinger med halvårseffekt (KD) (2022) 

- 2 stillinger fra 2017 trukket inn med 2. halvårsseffekt (2022) 

+ 3 stillinger refordelt 2021 med 2. halvårseffekt (2022) 

 

3 vitenskapelige: 

Pr 1.1.2017: 2 stillinger ved GA.  

+ 1 stilling med helårseffekt til globale samfunnsutfordringer (tilført 2020) 

 

UiB tildeler kr 1036’ pr rekrutteringsstilling til KMD. Hovedandelen pr stilling fordeles 

stipendiatens tilhørende institutt, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er det 

ikke fordelt midler på instituttene, da det må gjennomgås om og hvilke stillinger som skal 

refordeles – og fra når.  

 

8.2.2 Andre øremerkede midler: 

Grieg Research School videreføres med kr 353’.  

Senter for Griegforskning ble tildelt kr 1,0 mill. kroner ’ i 2019, etter at senteret ble etablert 

under Griegakademiet, og er videreført prisjustert i årene etter. For 2022 med kr 1.085’. 

KMD er også videreført midler til styreleder ved senter for Griegforskning med kr 168’.  

KMD er tilført konsekvensjustert etableringsstøtte for nye studieplasser: For nye 

studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. 

Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme 

inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 

legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget 
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øremerket tiltak med varighet på to år. Det innebærer at f.o.m. høst 2022 vil denne 

etableringsstøtten tas bort fra fakultetets øremerkede midler og legges på UiB felles.  

 

8.3 Grunnbevilgning – Instituttinntekter 

 

KMD budsjetterer for 2022 med kr 1.200’ i instituttinntekter, fordelt med kr 800’ på inntekter 

annuum og kr 400’ i inntekter på øremerkede prosjekter.  

Dette er en nedgang fra 2021, og skyldes først og fremst endring i klassifisering av inntekter. 

Inntekter fra NMH til talentutviklingsprogrammet Griegakademiets unge talenter (GUT) var 

tidligere ansett som bevilgningsinntekt, men er klassifisert som bidragsinntekt (BOA) fra 

budsjett 2022. Samtidig har andre inntekter gått motsatt vei. Inntekter for Design Thinking var 

BOA-inntekt, men er nå klassifisert som grunnbevilgningsinntekt.   

Instituttinntekter er foreløpig ikke fordelt ut på instituttene. Disse skal detaljeres nærmere og 

budsjetteres med forventet aktivitet og motsvarende kostnader på instituttene.  

 

8.4 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

KMD har et høyt ambisjonsnivå for BOA-inntekter, og har hatt et jevnt økende 

budsjettmåltall. Fra 2,7 mill. kroner i 2017 til 8,0 mill. kroner i 2020. Det ble budsjettert med 

nedgang i 2021 fordi 3 stipendiater hadde sluttfinansiering fra DIKU i 2020. For 2022 har 

KMD en ambisjon om en liten økning på BOA-inntekter. Samtidig er det usikkert hvordan 

pandemien slår ut på BOA-inntekter i 2022.  

Slik er KMDs ambisjon om 7,5 mill. kroner i BOA-inntekter for 2022 fordelt pr 

finansieringskilde: 

Instituttinntekter (tall i tusen)

Ramme 

2021

Ramme 

2022

GUT 650 0 Klassifisert som BOA ila. 2021

Andre inntekter (øremerket) 400 Grieg Research School

Andre inntekter (annuum) 800 EVU, salg, Design Think ing

Sum instituttinntekter 1 500 1 200 0 

850 

Spesifikajson av budsjettforslag BOA for 

Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)

Budsjett 2021 

inntekt for 

aktivitet

Budsjett 2022 

Inntekt for 

aktivitet

Forskningsrådet                      200                     200 

EU                      400                     400 

herav EU, forskning

herav EU, utdanning og annet

Andre                   6 400                  6 900 

herav andre - statlige etater                  5 520                  4 800 

herav andre - regionale forskningsfond                       -                         -   

herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater                     400                    600 

herav andre - organisasjoner                     100                    200 

herav andre - gaveforsterkning                       -                         -   

herav andre - gaver                         -                      300 

herav andre - næringsliv/privat                     200                    800 

herav andre - Stiftelser                     180                    200 

herav andre - øvrige                       -                         -   

herav andre - oppdrag

Sum                   7 000                  7 500 
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Fordeling av BOA-inntekter på instituttene er ikke foretatt p.t., det skal utformes i samråd 

med instituttene iht. igangsatte prosjekter og ambisjoner. BOA-inntekter vil kreve mye 

oppmerksomhet også i 2022. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle 

fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under strategisk ramme).  

 

9 Overførte midler fra 2021 

At KMD har kunnet disponere overføringer over flere år, har vært avgjørende for fakultetets 

evne til å håndtere de tiltagende budsjettutfordringene. Hovedårsak til at KMD har kunne 

disponere store overføringer er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 20 mill. kroner 

fra 2016 til 2017. Siden 2017/2018 er overføringene gradvis redusert.  

Ved budsjettfordelingen 2020 var det antatt at KMD i løpet av 2020 på grunnbevilgning ville 

bruke i sum ca. 8 mill. kroner mer enn budsjetterte inntekter. Dvs. en reduksjon i overføringer 

på samlet grunnbevilgning fra 13 til 5 mill. kroner, herav 5 mill. kroner på øremerkede 

prosjekter og ingen disponible overføringer på annuum ved inngangen til 2021.  

Så kom koronautbruddet, og i likhet med de øvrige fakultetene ved UiB opplevde KMD 

betydelig redusert aktivitet og dermed et økende underforbruk i fakultetets og instituttenes 

budsjettrammer, samt for rekrutteringsstillinger og øremerkede prosjekter. Overføringene på 

grunnbevilgning økte fra 13,0 til 18,3 mill. kroner fra 2020 til 2021.  

Ved inngangen til 2021 håpet vi på en tidlig slutt på pandemien, og budsjetterte med 

overføringer til 2022 på 10 mill. kroner, dvs. en nedbygging på 8 mill. kroner. Prognosen for 

overføringer på grunnbevilgning har som følge av at pandemien har trukket ut i tid også økt 

gradvis gjennom 2021. Siste prognose viste forventet overføring på grunnbevilgning på 18 

mill. kroner, men den kan bli høyere. Blir overføringene 18 mill. kroner vil det være det 

samme som ved inngangen til året – noe som i så fall betyr at KMD, til tross for pandemien, 

har disponert hele bevilgningen i 2021.  

OVERFØRINGER GRUNNBEVILGNING 
(tall i mill. kroner) 

IB 
01.01.21 

Budsjettert 
bruk 2021 

Budsjettert  
UB 31.12.21 

Siste prognose  
31.12.21  

GB annuum 14,0 -10,0 4,0 10,0 
GB øremerket 4,0 2,0 6,0 8,0 

Sum Grunnbevilgning 18,0 8,0 10,0 18,0 

 
Satsen for overføringer på grunnbevilgning som skal godkjennes av styret, er satt til 3 %. Det 

presiseres at årsprognosen fortsatt er usikker, men dersom KMD overfører 18 mill. kroner fra 

2021 utgjør det ca. 10 % av grunnbevilgning 2021. KMD har likevel tillit til at UiB, gitt 

fakultetets økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer til 2022. 

Overføringene fra 2021 er nødvendig for budsjettbalanse. KMD planlegger for direkte bruk av 

overføringer fra 2021 ved budsjettfordelingen 2022 for å sikre instituttene og fakultetsnivået 

forsvarlige rammer. Utover dette overføres mer-/mindreforbruk på instituttene fra 2021 iht. 

vedtatte fordelingsprinsipper.  

Overføringer fra 2021 vil ha avgjørende betydning for fakultetets mulighet til å tilpasse 

rammene slik at vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå kan opprettholdes i 2022.  

Overføringene til KMD samlet og til instituttene vil først være klar når regnskap 2021 er 

endelig avsluttet og UiB-styret har vedtatt endelige budsjetter i februar 2022.  
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9.1 Litt om mulige overføringer fra 2022 til 2023 

Kunnskapsdepartementet mener overføringene i UH-sektoren er for store, og trekker inn 

underforbruk utover 5 % fra institusjonenes rammer (dvs. «driftsrammer» ettersom det ikke 

gjelder investeringer) etter 2022.  

Gitt den svært dårlige budsjettsituasjonen for 2022 er det lite sannsynlig at overføringer ikke 

bygges ned gjennom 2022. Det er likevel forhold i 2022-økonomien som kan peker i retning 

av at aktiviteten fortsatt kan bli lavere enn normalt. Med et økende smittetrykk p.t. risikeres 

det innføring av tiltak som kan gi begrensninger i aktivitet også i 2022. Samtidig vil vaner 

mht. reise, møter, o.l. gi reduserte kostnader også i 2022.  

KMD vil sikre at det foreligger planer for bruk av overføringene fra 2021. Overføringer er ikke 

varige og bør disponeres til tidsavgrensede forpliktelser. Forskutterte investeringer, 

vedlikehold, o.l. vil være fornuftig bruk, da det også gir rom for reduserte kostnader 

kommende år.  

 

10 Fakultetsdirektørens merknader 

For 2022 er fakultetets bevilgningsramme betydelig redusert gjennom store kutt i 

statsbudsjettet og UiBs egne prioriteringer. Særlig kutt i pensjonsinnskudd gir et stort realkutt 

for fakultetet. Kuttene må KMD videreføre ut på institutter og fakultetsnivå, men håper å 

kunne dekke inn noe med overføringer fra 2021.  

Universitetsledelsen erkjente våren 2020 fakultetets behov for justeringer i rammen, og 

uttrykte skriftlig at det ikke er ønskelig at fakultetet skal måtte ta ned vitenskapelig stab i 

forhold til oppstarten i 2017. De stramme bevilgningsrammene for 2022 bidrar imidlertid ikke 

til at KMD skal kunne opprettholde vitenskapelig kapasitet. Tilpasning av vitenskapelige 

ressurser til 2017-nivå krever økte rammer, ikke lavere.  

Fakultetets arbeid med lønnsbudsjetter pr institutt vil likevel ha som utgangspunkt revidert 

bemanningsplan for vitenskapelige ressurser 2017, vedtatt av fakultetsstyret 04.02.21. 

Hvorvidt dette nivået kan opprettholdes i 2022 avhenger av disponible overføringer og/eller 

økte bevilgninger. Budsjettrammer pr institutt/fakultetsnivå for 2022 er dermed ikke helt på 

plass før UiB-styret vedtar endelig budsjett i februar 2022.  

Selv om pandemien har medført lavere aktivitet nærmest gjennom hele 2021, forventes 

overføringer til 2022 omtrent å bli på samme nivå som ved inngangen til 2021. Dersom 2022 

blir tilnærmet et «normalår» for fakultetets aktivitet, vil det stramme budsjettnivået i 2022 bli 

vanskelig å oppnå uten en betydelig bruk av overførte midler fra 2021.  

På den positive siden øker sentrale midler til kunstnerisk utviklingsarbeid fra 1 til 2 mill. 

kroner i 2022, samt at antall rekrutteringsstillinger er videreført med 21,5 stillinger.   

KMD vil legge til rette for å øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) gjennom 

oppfølging av handlingsplan for BOA. Økte BOA-inntekter er viktig for å opprettholde 

kapasitet og aktivitet i årene fremover. Økt BOA gir faglige og økonomiske gevinster, men 

har også kostnader som må beregnes inn i totalbudsjettene til prosjektene. Et annet prioritert 

område som kan bidra til å øke inntektene er etter- og videreutdanning.  

Studiepoeng- og kandidatproduksjon, sammen med rekruttering av studenter, vil også vies 

mye oppmerksomhet i 2022.  
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Fakultetets strategiske budsjettarbeid bør omfatte følgende i 2022: 

• Opprettholde/øke resultatuttellingen gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming 

• Ta utgangspunkt i bemanningsplaner i samsvar med vitenskapelig kapasitet på 2017-

nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid som ressurs for instituttene 

• Bruke stillingsplaner som verktøy for budsjettplanlegging av stillingsressurser. 

• Effektivisere støttefunksjoner 

• Øke BOA-inntekter  

• Utarbeide investeringsplan på lengre sikt  

• Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy 

• Synliggjøre totalkostnader ved fakultetets forskningsaktivitet, også med tanke på frikjøp i 

forbindelse med eksternt finansierte prosjekter. 

 

11 Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2022, inkludert rammer til 

institutter og fakultetsadministrasjon, med de endringer som kom frem i møtet. 

  

  

Frode Thorsen  

Dekan  

Øivind Skaar 

Seniorrådgiver 
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• UiBs tildelingsbrev til KMD for 2022 
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Foreløpig budsjettramme 2022 - Fakultet for kunst, musikk og 
design 
Universitetsstyret vedtok i sak 123/21 budsjettfordeling for UiB for 2022. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.  

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger 
for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen 
beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamlinger og budsjettmøte med 
fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.  

 

Mål for virksomheten og budsjettpremisser 
Universitetet i Bergen er et forskingsintensivt breddeuniversitet. Langsiktig arbeid, kvalitet, 
åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende 
verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor 
kjerneoppgavene. Disse forutsetningene gir også grunnleggende premisser for hvordan 
universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt. 
 
Budsjettforslaget for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av at pågående 
gjennomgang av satsingsområder, SDG-arbeidet, utgående handlingsplaner og at ny 
strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022. Samtidig starter det i 2022 et stort 
institusjonelt arbeid for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom 
UiB Fram. Ved å satse på digital kompetanse, kunnskap og forståelse i bredden av 
universitetets disipliner skal vi også styrke UiBs posisjon som nasjonalt ledende innenfor 
digitalisering. For øvrige prioriteringer vises det til omtale i Sak 123/21 Forslag til budsjett for 
2022 – Universitetet i Bergen.  
 
For å nå faglige mål er en avhengig av effektive og riktig dimensjonerte støttefunksjoner.  
Arbeidet med en helhetlig administrasjon følges opp i 2022. Tilstrekkelige og riktige 
administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs ambisjoner med den 
kvalitet som er ønsket. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den 

Referanse Dato 
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 side 2 av 7 

 
 
 
  

administrative kapasiteten. Som i 2021 vil universitetsdirektøren i 2022 følge opp 
forholdstallet mellom administrative årsverk og vitenskapelige årsverk på hele UiB.   
 
UiB vil i 2022 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling 
og innovasjon. Det legges som del av dette til grunn at fakultetene oppfyller kravene til 
heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2022. 
 
Tabell 1: krav til studiepoeng 2022 

 
 
 
 
Generelle kommentarer til budsjettet 2022 
Foreløpig budsjettfordeling bygger på forslag til statsbudsjett 2022 slik det ble lagt frem 12. 
oktober 2020 av Regjeringen Solberg. 8. november la Støres regjering frem sin 
tilleggsproposisjon med endringer i statsbudsjettet. Disse endringene skal det nå forhandles i 
Stortinget og en kan ikke vente et endelig budsjett før nærmere jul. Det er dermed mer 
usikkerhet enn vanlig knyttet til UiBs rammer for kommende år, men fakultetene bør likevel 
starte sitt arbeid med intern budsjettfordeling basert på det som tatt med i tabellene i dette 
brevet med de tillegg som er nevnt under. 

1. Pensjon: 
Tabellene lenger bak inkluderer ikke pensjonskuttet som følger med ny premiemodell for 
pensjon. Fakultetene må likevel ta høyde for denne informasjonen i sin interne fordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensjonskuttet på 132,7 mill. kroner består av tre deler 

1. Det UiB vil spare på grunnbevilgningen i 2022 ved at arbeidsgiversatsen går ned 
fra 10,9 % til 8,8 %, beregnet til 56,1 mill. kroner.  

2. Det UiB kunne ha fått som merkostnad på grunnbevilgningen i 2022 dersom 
arbeidsgiversatsen for pensjon hadde økt fra 10,9 % til 13,1 % beregnet til 58,9 
mill. kroner 

3. Innsparing og merkostnad på arbeidsgiverdelen likt beregnet som for de to delene 
over, men for BOA-prosjektene – totalt 17,7 mill. kroner.  
 

Forventet antall 60-poengsenheter HF MN MED SV JUS PS KMD UiB felles SUM
Måltall 2009 (styrevedtak) 2 200 1 410 1 410 1 900 1 510 1 020 9 450
Nye studieplasser 2009 -22 278 1 099 242 590 260 268 549 -5 3 280
Forventet antall 60-poengsenheter i 2021 2 478 2 509 1 652 2 490 1 770 1 288 549 -5 12 730

Fordelt etter pensjonskostnaden på 2020 (GB og BOA)
Fakultet /(tusen kr)Regnskap 2020 Fordeling av kutt
11 HF 36 720 14 763
12 MN 79 773 32 073
13 MED 70 355 28 287
15 SV 30 935 12 437
16 JUS 11 378 4 575
17 PS 23 355 9 390
18 KMD 11 572 4 653
19 FFS 4 406 1 772
21 ADM 25 257 10 155
22 IT 9 203 3 700
23 EIA 7 506 3 018
32 UB 7 794 3 134
34 UM 11 179 4 495
35 ANDRE 686 276
SUM 330 120 132 726
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Endringen fremlegges som et budsjettnøytralt kutt, men for UiB vil dette ha realøkonomiske 
konsekvenser: 

1. Innsparingen blir mindre i 2022 fordi ny pensjonspremie inneholder en variabel 
sats som vil bli tilleggsfakturert gjennom året. Denne satsen er så langt ukjent, 
men reell sats vil ligge høyere enn 8,8 %. UiB antar at faktisk besparelse kan bli 
ca. 50 mill. kroner. 

2. Pensjon på BOA er finansiert av eksterne bidragsyterne, ikke av UiB. Å kutte UiBs 
grunnbevilgning fordi bidragsytere får lavere kostnad når de finansierer stillinger 
ved UiB, vil ha konsekvens for UiBs totale økonomiske handlingsrom. 
 

Styret har lagt til grunn at pensjonskuttet skal være budsjettnøytralt, mens beregningen over 
tilsier at kun 50 mill. kroner av 132,7 mill. kroner i kutt er oppfyller dette kriteriet. 

I tilleggsproposisjonen vises det til at Finansdepartementet, Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil se nærmere på konsekvensene 
av at statlige universiteter og høyskoler får finansiering også over andre budsjettposter enn 
kap. 260, post 50. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til 
omleggingen av premiemodell i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Dette kan tolkes som at 
en vil se spesielt på BOA-delen av kuttet, men gir også rom for videre dialog om rimeligheten 
i resten av kuttberegningen. 

Inntil videre må UiBs enheter planlegge med hele kuttet slik det er vist i tabellen over. 
Budsjett tilsvarende kuttet må trekkes fra på grunnbevilgningen 

2. Budsjettsalderingen 
KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,6 %. Det legges 
opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og 
prisvekst i 2022-budsjettet. Eiendomsområdet gis en kompensasjon på 4,1 % som følge av 
den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra 
husleievekst på 1,5 % i 2022. 
Fra 2022 innføres ny premiemodell for pensjon, og SPK har estimert premiesats for UiB til 
8,8 % og arbeidsgiverdel på 2 %, - til sammen 10,8 %. Premien inneholder en variabel del 
som mest sannsynlig vil føre til en noe høyere premie i 2022. Det ventes videre avklaringer 
knyttet til hvordan pensjonskostnaden vil bli regnskapsført i 2022 i løpet av november 2021. 
Trolig vil arbeidsgiverdelen i 2022 bli noe høyere enn 8,8 %. 

I budsjettfordelingen for 2022 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er 
foreslått i statsbudsjettet. I statsbudsjettet er det også fremmet forslag om en inndragning for 
endrede reisevaner og en inndragning til KDs satsinger. Disse legges i UiBs internfordeling 
også inn som ABE-kutt som totalt blir 1 %. Dette viderefordeles uendret til alle enhetene. For 
2022 er omfordelingen til strategiske formål 0,75 % av rammen for fakultetene og 0,38 % for 
UB og UM. 

3. Nye kutt i tilleggsproposisjonen 
Etter universitetsstyrets behandling av Budsjett 2022 er UiB i tilleggsproposisjonen kuttet 1,1 
mill. kroner i et målrettet kutt rettet mot bruk av konsulenter til kommunikasjonsrådgivning og 
organisasjonsutvikling. Universitetsdirektøren vil foreslå å ta dette kuttet over UiBs felles 
øremerkede midler til studentrekruttering og organisasjonsutvikling.  

Det er videre lagt inn et generelt kutt på 33,4 mill. kroner på høyere utdanning. Det er grunn 
til å anta at UiB vil bli trukket 3,3 mill. kroner for sin andel av dette. Dette er imidlertid ikke 
fordelt ennå. Et slikt økt kutt vil universitetsdirektøren foreslå å fordele ut på enhetene på 
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samme måte som for ABE-kuttet (som ikke er endret). Endringene i tilleggsproposisjonen er 
ikke tatt med i tabellene i dette brevet, men fakultetene må ta hensyn til dette ved intern 
fordeling av budsjettet. 

 
Rekrutteringsstillinger 
I budsjettfordelingen for 2022 skal det trekkes inn 60 stillinger til refordeling, i tillegg trekkes 
det inn ytterligere 10 stillinger til refordeling. Totalt skal det fordeles 70 stillinger, 36 med 
MNT-merking og 34 uten. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende 
øremerket budsjett. Det er ikke fordelt nye stillinger til satsingsområdene.  

Tabell 2: rekrutteringsstillinger 

 
 
Forskningsinfrastruktur 
Fakultetene fikk i 2019 delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. De 10 mill. 
kronene som var igjen, skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke 
stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne 
posten til 25 mill. kroner frem mot 2025. I 2022 foreslås posten videreført med 13 mill. 
kroner. Videre opptrapping slik det har vært signalisert tidligere vil bli vurdert i løpet av 2022.   
Etableringsstøtte nye studieplasser 
Praksis knyttet til fritak fra å avgi 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to 
første årene ble endret i 2021. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning 
heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket er ment som 
en etableringsstøtte de to første årene ved oppstart av nye studieplasser på grunn av 
forsinkelsen som ligger i KDs finansieringsmodell. Ved å tildele midlene slik, blir både formål 
og beløp tydeligere. For 2022 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert 
nasjonalbudsjett: 
Tabell 3: etableringsstøtte nye studieplasser 

 
 
Overføringer 
I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. 
Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2022.   

 
 

Fakultet (tall i tusen.kr) Etablerings-
støtte

Det humanistiske fakultet 239
Det matematisk naturvit. fakultet 836
Det medisinske fakultet 998
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 717
Det juridiske fakultet 239
Det psykologiske fakultet 624
Fakultet for kunst, musikk og design 200
Ufordelt/styret -119
Sum 3 733

Rekrutterings- Totalt Øremerket Totalt Øremerket Endring Endring Krav
stillinger årsverk budsjett årsverk budsjett beløp årsverk stipendiater

2021 2021 2022 2022 (tusen) (tusen) 80 %
HF 78,3 74 312 77,4 75 432 1 120 -0,8 61,9
MN 208,0 214 836 204,2 217 931 3 095 -2,3 163,3
MED 142,7 148 428 139,0 148 373 -55 -3,7 111,2
SV 59,3 55 793 58,8 57 244 1 451 - 47,0
JUR 29,5 28 015 28,7 27 932 -84 -0,8 22,9
PS 45,7 45 706 46,7 48 449 2 743 1,5 37,4
KMD 20,5 20 708 21,5 22 283 1 575 1,0 17,2
UM 8,5 8 081 9,0 9 328 1 247 1,0 7,2
Andre/UST -5,4 -2 445 1,7 1 810 4 255 4,2 1,4
Sum 587,0 593 436 587,0 608 783 15 347 - 469,6
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Eksamenskostnader.  
Kostnader for eksamen ble i 2021 redusert med 1,2 mill. kroner knyttet til digitale eksamener. 
I 2022 vil derimot de samlede kostnadene øke med 4,5 mill. kroner for å dekke leie av flere 
eksamenslokaler. Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 4 viser den 
fakultetsvise fordelingen. Fra 2021 gikk en bort fra tidligere beregning av 
eksamenskostnader per fakultet beregnet på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt 
de siste år og antall eksamener. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen og 
totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er 
på 0,3787 kroner for 2022 og kostnadene er beregnet i tabellen under. På grunn av korona 
vil grunnlaget for antall eksamener være det samme som for beregningen i 2020 og 2021. 
Det vil ved en normalisering av eksamensavvikling, bli benyttet mer oppdaterte tall ved 
senere beregninger.  

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langtidsbudsjett 
Langtidsbudsjett har blitt utarbeidet med ujevne mellomrom de siste årene. Nye 
økonomisystemer gir etter hvert bedre systemstøtte for å utarbeide og følge opp et 
langtidsbudsjett, og det vil utarbeides langtidsbudsjett hvert år fremover. Rutiner, tidspunkt 
og omfang for neste langtidsbudsjett vil man komme tilbake til i løpet av 2022. 
 
Internkontroll 
Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens egenart, 
risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha 
system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen.  

Universitetsdirektøren vil på senere tidspunkt komme tilbake med noen konkrete mål og 
forhold som enhetene bes om å ha spesielt søkelys på i 2022 i sin internkontroll. Årshjul for 
2022 vil også bli tilgjengeliggjort i eget skriv. 

 
Foreløpig budsjettramme Fakultet for kunst, musikk og design 
Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom fem komponenter; 
basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen og lukket budsjettramme, 
rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. I tillegg vil instituttinntekter, 
avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets 
budsjettramme.  
Grunnbevilgningen 
Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2022 sammenlignet med 2021. 
Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de 
forskjellige kategoriene.  
 

Antall Kostnad
Fakultet eksamen 2019 eksamen 2022
HF 6 124 2 319
MN 12 855 4 868
MED 4 549 1 723
SV 8 288 3 139
JUS 8 227 3 116
PS 4 921 1 864
KMD 20 8

44 984 17 035
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Tabell 5: Budsjettramme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr) 

 
 
Basis 
Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at justering for økt ABE-kutt fra 
Regjeringen i 2021 er lagt inn med en reduksjon på 0,213 mill. kroner.   

For 2022 økes basis med 2,742 mill. kroner med LPK og 1,201 mill. kroner på grunn av 
videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 0,8 mill. kroner i husleietilskudd som 
skal vurderes ett år av gangen frem til nytt bygg for Griegakademiet står klart. 

Fakultetet er trukket 0,654 mill. kroner til dekning av økte kostnader på mediebudsjettet. 

Inntektene er redusert med omfordeling til prioriterte formål på 0,75 % og et 
effektiviseringskutt på 1,0 % inkl. regjeringens inndragning for endrede reisevaner og 
inndragning til KDs satsinger (henholdsvis 1,363 mill. kroner og 1,817 mill. kroner). 

Samlet effekt er en økning på 0,909 mill. kroner.  

Åpen budsjettramme 
Virkningen av LPK er 1,419 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,325 mill. 
kroner. Den samlede økningen er på 1,094 mill. kroner.  

Lukket budsjettramme 
Virkningen av LPK er 0,024 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,112 mill. 
kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,087 mill. kroner.  

Rekrutteringsstillinger 
Det har siden tildelingsbrevet for 2021 blitt trukket inn halvårseffekt for 2 stillinger bevilget i 
2018 til oppbygging av nytt doktorgradsprogram ved KMD og 2 stillinger er bevilget tilbake 
med halvårseffekt. Det er trukket inn helårseffekt for 4 stillinger overført fra PKU og 4 
stillinger er bevilget tilbake med helårseffekt merket PKU. Det er trukket inn 1/3 effekt for 3 
stillinger fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Disse er bevilget tilbake med halvårseffekt.  

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design  
(tusen kr) Bud 2022 Bud 2021 Endring Endring %
Basis 106 376 105 467 909 0,9 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme 55 661 54 568 1 094 2,0 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme 853 940 -87 -9,3 %
Delsum annuum 162 890 160 975 1 916 1,2 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 22 283 20 708 1 575 7,6 %
Øremerkede midler annet 2 207 1 956 251 12,8 %
Delsum øremerket 24 490 22 664 1 826 8,1 %
Sum KD-inntekt 187 380 183 638 3 741 2,0 %
Instituttinntekter annuum 800 1 500 -700 -46,7 %
Instituttinntekter øremerket 400 - 400
Sum instituttinntekter 1 200 1 500 -300 -20,0 %
GA-inntekt som settes av for investeringer -2 000 -2 000
GP-inntekt som settes av for investeringer -1 000 -1 000
Investeringer finansiert av BOA - -
Avskrivningsinntekter 3 500 500 3 000 600,0 %
Øvrige inntekter grunnbevilgning 500 500 - 0,0 %
Sum grunnbevilgning 189 080 185 638 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) - - -
Sum bidrags- og oppdragsmidler 7 500 7 000 500 7,1 %
Sum totalt inntektsbudsjett 196 580 192 638 3 941 2,0 %



 side 7 av 7 

 
 
 
  

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021, er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt 
for 2 stillinger trukket inn 2. halvår 2021 og det er økt med andre halvårseffekt for 3 stillinger 
refordelt 2. halvår 2021. 

Avsetningen øker med 0,538 mill. kroner med LPK og 1,036 mill. kroner på grunn av 
stillingsendring. Samlet effekt er en økning på 1,575 mill. kroner.  

Andre øremerkede midler 
Tabell 6: Andre øremerkede midler for Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr) 

 
 
Kommentar: 

 Stilling ved Senter for Griegforskning er videreført. 
 Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning 
 For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til 

UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at 
resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra 
studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette 
tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.  

 
Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er 
fordelt mellom bidragsytere som vist i tabell 5.  

 

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 
seksjon for budsjett.  

 
Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2022. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Robert Rastad 
universitetsdirektør Per Arne Foshaug 
 økonomidirektør 
 
 

Annet øremerket KMD Bud 2021 Bud 2022 Endring Endring-%
Grieg reaseach school 344 353 9 2,6 %
Verv senter for Griegforskning 164 168 4 2,6 %
Etableringsstøtte studieplasser, KMD 390 600 210 53,9 %
Professor Senter for Griegforskning 1 058 1 085 28 2,6 %
Sum 1 956 2 207 251 12,8 %
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Studieplanendringer: Redesign av BA design, BA kunst og   
                                        MA kunst 

 

Bakgrunn 
I tråd med UiBs kvalitetsarbeid og utvikling av studieporteføljen, har KMDs studieutvalg (SU-

KMD) de siste årene diskutert ulike modeller for omlegging og utvikling av fakultetets emner- 

og studieprogram. Det har vært et mål å etablere flere faglige møtepunkter, felles 

tverrgående emner, og et bedre samsvar mellom emnestrukturer og faglig innhold. Det er 

behov for å tydeliggjøre faglig og administrativt ansvar i programmene. Studentenes kritiske 

tilbakemeldinger bl.a. gjennom studiebarometerundersøkelsene, har også vært et viktig 

grunnlag for endring. 

UiBs studieforskrift og kvalitetssystem setter krav til emner og studieprogram som Bachelor- 

og Masterprogrammene i kunst og design må ta høyde for. UiBs studieforskrift §3-2 (2) sier 

at fakultetet selv har mulighet til å gjøre endringer i studieprogram, studieretninger, 

emnegrupper og emner. Saken behandles derfor i fakultetets formelle organer, der også 

Studiekvalitetskomiteen har et mandat i rammen av UiBs kvalitetssystem. 

Forslag til redesign av studieprogrammene ble behandlet i KMDs Studiekvalitetskomite  

9. desember. Saksutredning med vedlegg, og komiteens anbefaling til fakultetsstyret er 

vedlagt. 

Til saken  

Programstyrenes forslag til redesign av emnestruktur og emnebeskrivelser ble vurdert i lys 

av:        

       1) UiBs studieforskrift 

       2) NOKUTs tilsynsforskrift §2-2 Krav til studietilbudet og  

           Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

       3) Dekanens anbefalte føringer for studieprogramdesign og emner  

           (SU-KMD 20/20/vedlegg) 

Det vektlegges at arbeidet er et redesign av eksisterende program, med de samme 

overordnede læringsmålene og faglige intensjoner som i nåværende studieprogram.  

Det er med dette ikke gjennomført en reakkreditering som ved en programevaluering, jf UiBs 

kvalitetssystem. En slik omfattende prosess anbefales gjennomført over en toårsperiode for 

disse programmene, med særlig vekt på de mangler som er påpekt. Studieplanendringene 

bør være i samsvar med formelle krav før oppstart, også vurdert i forhold ressurstilgang, 

infrastruktur, kapasiteter og gjennomførbarhet. 

Studiekvalitetskomiteen anerkjenner at programstyrene har gjort et stort arbeid, men påpeker 

samtidig at det gjenstår flere punkt før studieplanene er komplette. Det savnes valgemner i 

det materialet komiteen fikk forelagt. Gjennom en programutvikling over en to-årsperiode, 

anbefales systematisk samarbeid med eksterne fagfeller, og ellers at arbeidsprosessene 

følges i fakultetets formelle organer (SU-KMD), institutter og programstyrer. Det bør sikres 

studentmedvirkning og emneevalueringer i henhold til det sykliske kvalitetsarbeidet.  

Dato:09.12.21  

Arkivsaksnr: 2021/19752 

Fakultet for kunst, musikk og design 

80/21 

16. desember 2021 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Studiekvalitetskomiteen mener at deler av det foreliggende arbeidet kan legges til grunn for 

en begynnende implementeringsprosess fra januar 2022. Dette bør evt følge en plan der det 

tas høyde for flere av de punktene som ikke er gjort systematisk rede for i det foreliggende 

materialet. Komiteen anbefaler revisjon av formuleringer i læringsutbyttebeskrivelser og 

vurderingsformer våren 2022, innen medio mars. Det må også forutsettes at 

valgemneporteføljen godkjennes gjennom behandling i studiekvalitetskomiteen og 

fakultetsstyret, som en del av et helhetlig studieprogram.  

 

 

Vedtaket og anbefalingen fra Studiekvalitetskomiteen lyder slik: 

 

      KMDs studiekvalitetskomite viser til gjennomgang av foreliggende materiale, og    

      anbefaler at dette gjøres kjent ved fakultetsstyrets behandling av saken. Komiteen  

      anerkjenner det omfattende arbeidet som er lagt ned i redesign av studieprogrammene. 

      Studiekvalitetskomiteen mener at de manglene som er påpekt i saksfremlegget må på  
      plass før programmene er komplett. 
 
      Studiekvalitetskomiteen anbefaler videre prosess med disse forbeholdene, med videre  
      implementering og mål om oppstart høsten 2022. 
 
     Merknad: KMDs studiekvalitetskomite har hatt svært kort tid for vurdering av et  
     omfattende materiale. Flere forbehold om anbefalinger er nevnt i saksfremlegget. Det må  
     derfor påregnes at dette kan få betydning for implementering av nye emnestrukturer og  
     emner. 
 
Det vises ellers til Studiekvalitetskomiteens gjennomgang av saken og vedlagt materiale. 

 

 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomiteens vurderinger og vedtar 
studieplanendringene slik de er lagt frem, og med de merknader som fremkom i møtet. 
Videre ber fakultetsstyret om å få lagt frem jevnlige løypemeldinger i løpet av vårsemesteret 
om implementeringen. 
 

 

 

 

Frode Thorsen 
Dekan   
 
 
  
 
Vedlegg:  

• Studiekvalitetskomiteens saksutredning og anbefaling, med vedlegg 
• Programstyrenes emnebeskrivelser  
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Studiekvalitetskomiteen ved Fakultet for kunst, musikk og design 
 

Sak nr.: 2/21  Møte: 9. desember 2021 
 

Sakstype: Redesign – anbefaling til   
                  fakultetsstyret 

 ePhorte: 21/12805 

       
 

Studiekvalitetskomiteens behandling av forslaget til 
redesign av studieprogrammene i BA-design,  
BA-kunst og MA kunst 
 

 
 
Til stede – medlemmer av KMDs studiekvalitetskomite: 

Tom Solomon (programstyreleder Musikkvitenskap) 
Magne Thormodsæter (programstyreleder Utøvende musikk eller komposisjon) 
Simon Gilbertson (programstyreleder Musikkterapi) 
Anne Skaansar (programstyreleder PPU)  
Johan Arild Sandborg (programstyreleder for Kunst og kuratorpraksis) 
Bente Irminger (programstyreleder Design) 
Åsil Bøthun - prodekan KMD 
Hilde Skare – studiesjef KMD (/sekretær) 
 
Studentrepresentant: Rikki Winde (Kunstakademiet/BA) 
 
 
Bakgrunn for saken 
KMDs studieutvalg (SU-KMD) har det siste året diskutert ulike modeller for omlegging og 
utvikling av fakultetets emne- og studieprogram. Et av målene er å etablere flere faglige 
møtepunkter og felles tverrgående emner i vår studieportefølje. Et annet er å få bedre 
samsvar mellom emnestruktur og faglig innhold, samt tydeliggjøre faglig og administrativt 
ansvar i programmene. Studentenes kritiske tilbakemeldinger bl.a. i 
studiebarometerundersøkelsene, kan til dels knyttes til utfordringer med de åpne 
semesteremnene programmene har i dag. UiBs studieforskrift og kvalitetssystem setter krav 
til emner og studieprogram som bedre kan ivaretas med en omlegging av Bachelor- og 
Masterprogrammene i kunst og design. UiBs studieforskrift §3-2 (2) sier at fakultetet selv har 
mulighet til å gjøre endringer i studieprogram, studieretninger, emnegrupper og emner. 
Saken behandles derfor i fakultetets formelle organer. 

 
Tidsplan 
Saken har vært fast på SU-KMDs møteagenda siden høsten 2020. Målet har vært oppstart 
av de reviderte studieplanene fra høsten 2022, med forutsetning om arbeidsprosesser frem 
til godkjenningsvedtak i fakultetsstyret desember 2021. Vårsemesteret 2022 er avsatt til 
implementeringsarbeidet, og overgangsordninger for nåværende studenter. 
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SU-KMD har sammen med programstyrene vedtatt fremdriftsplan for arbeidet, som av ulike 
årsaker er blitt endret underveis (jf SU-KMD 20/21). Det har medført forsinkelser også for 
forberedelser av saken frem mot studiekvalitetskomiteens- og fakultetsstyrets behandling.  
 

Arbeidsprosess og forankring 
Programstyrene og instituttvise arbeidsgrupper har hatt ansvar for å utarbeide forslag til 
overordnede emnestrukturer og emnebeskrivelser. Forslagene til nye emnestrukturer ble 
først fremlagt og vedtatt av instituttrådene hhv for Kunstakademiet i august (IRK 10/21), og 
Institutt for design i november (IRD 18/21). De foreliggende emnebeskrivelsene er ikke 
endelig behandlet i instituttrådene. De eksterne fagfellene har på ulike tidspunkt vært i dialog 
med programstyreldelsen, men det foreligger ikke fagfellevurdering av arbeidet. Fagmiljøene 
har i ulik grad vært involvert i de lokale prosessene. Eksempelvis har majoriteten av 
fagmiljøet på design bidratt i emnebeskrivelsene, og har derfor en god forankring. Det har 
vært noe studentdeltagelse fra kunst (FUKA/miniseminar/programstyret/instituttråd). På 
design har det ikke vært studentrepresentasjon i arbeidsprosessene, men det har vært 
studentrepresentanter med i instituttrådets behandling av saken. 

SU-KMD har gjennom arbeidsprosessen løftet frem behov for gjennomgang og helhetlig 
vurdering av ressurser, gjennomførbarhet, og kvalitetssikring i henhold til rammeverket (bl.a. 
SU-KMD 20/21). En slik vurdering har foreløpig ikke latt seg gjøre, i påvente av ferdigstilling 
av emneporterføljen. Fakultetet mottok emnebeskrivelsene som foreligger i denne saken, 
først i begynnelsen av desember.  

  
Grunnlag for studiekvalitetskomiteens vurdering 
Saken som nå legges frem for studiekvalitetskomiteens vurdering handler om redesign av 
eksisterende studieprogram, slik det er lagt om til nye emnestrukturer og emnebeskrivelser. 
Den overordnede programbeskrivelsen, med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelser er 
den samme, det er kun gjort en mindre språklig presisering på dette nivået (design). Selv om 
strukturendringene er betydelige, er det faglige innholdet og intensjonene ment å tilsvare 
gjeldende studietilbud. Studiekvalitetskomiteen sin rolle i dette arbeidet har her flere 
paralleller til det komiteen gjør ved en programevaluerings- og reakkrediteringsprosess i hh 
til UiBs kvalitetssystem. Men siden det her ikke er tatt høyde for hele grunnlaget som utgjør 
et slikt arbeid, kan ikke dette å anse som en fullverdig programevaluering og reakkreditering. 
De vurderingene som studiekvalitetskomiteen gjør av det foreliggende materialet, anbefales 
særlig å trekkes inn i programevalueringer og programutvikling. 
 
Vurderinger og analyser som SU-KMD har etterspurt underveis i arbeidet, bl.a. om 
ressursbehov/logistikk, kapasitet, krav til fagmiljø, infrastruktur og støtteapparat, foreligger 
ikke i denne saken. Slike perspektiv er vesentlige for en god og ansvarlig implementering og 
gjennomføring av studieplanendringene. Dette bør det tas høyde for i en evt 
implementeringsprosess. 
 
På dette grunnlaget bes Studiekvalitetskomiteen i denne saken om å vurdere det fremlagte 
materialet i henhold til det formelle rammeverket (gjennomgått bl.a. i SU-KMD 28/21), og 
dekanens anbefalte føringer presisert i SU-KMD sak 20/20. Komiteen kan på dette 
grunnlaget gi råd om hva som må til for at programmene skal kunne godkjennes. 
Studiekvalitetskomiteens anbefalinger vil dernest følge fakultetsstyrets behanding av saken. 
 
Til saken 
De overordnede emnestrukturene for studieplanene viser hvordan læringsmål og 
læringsutbyttebeskrivelser foreslås ivaretatt og utdypet i de ulike emnebeskrivelsene. 
(Vedlegg 1 og 3).  
 
Studieprogrammene med emnebeskrivelsene vurderes i rammen av (se vedlegg 1): 
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1) UiBs studieforskrift (relevant utdrag vedr krav til studieprogram, undervisning og 
vurdering) 

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

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

Gjennomgang og vurdering  
Prodekan for utdanning og studiesjef har gjennomgått det foreliggende materialet fra 
programstyrene, og oppsummerer for gjennomgang med Studiekvalitetskomiteen:  
   
Bachelorprogrammet i design, m/to studieretninger (vedlegg 4 a.) 
1. UiBs studieforskrift: Studieprogrammet innfrir studieforskriftens basiskrav til omfang og 
sammensetning av Bachelorgraden (§2-4). Det er tatt høyde for en struktur og inndeling i 
emnestørrelser i henhold til begynneremner (grunnlag, orientering og utprøving), og videre 

fordypnings- og spesialiseringsemner i praksis, teori og metodikk, gjennom det 2.- og 3. 
studieåret (§3-1). Fordypingsemnene krever at basisemner er bestått, og er ment å gi faglig 
spesialkompetanse i studieprogrammet. Studieprogrammet tar også høyde for forskriftens 
krav om selvstendig arbeid. 
Det gjenstår avklaringer knyttet til studieforskriftens kapittel 5, Undervisning. Dette berører 
forhold omkring den praktiske gjennomføringen av programmet, som definert f.eks. i §5-3 
Undervisningstilbud, §5-4 Undervisningsopptak, melding til- og fremmøte til undervisning, og 
§5-5 Obligatorisk undervisningsaktivitet. Dette siste er arbeider og evt prøvinger som må 
være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til vurdering, men resultatet inngår 
ikke i beregningsgrunnlaget for vurdering/karaktersetting i emnet.  
Vurderingsformene i emnene er utelukkende mappevurdering, med vurderingsuttrykk 
“bestått”/”ikke bestått”. Dette er helt tilsvarende som i dagens ordning. Kravene i 
studieforskriftens §6-2 Vurderingsformer og vurderingsordninger er generelt ivaretatt ved 
mappevurdering. Også med henvisning til §6-2-5, punkt 3, som gir KMD handlingsrom til å 
definere fagspesifikt i vurderingsformen som angir mappevurdering. I formuleringene bør det 
skilles tydelig mellom det det som vurderes, og det som er mer praktisk veiledning. I et 
kvalitetsperspektiv er det relevant å se nærmere på om studentene vil møte en 
tilfredsstillende tydelighet og variasjon av vurderingsformer/-uttrykk gjennom studieløpet.  
 
2. NOKUT-forskriften og kvalifikasjonsrammeverket: Emnebeskrivelsene i de to 
studieretningene samsvarer generelt med kravene til læringsutbyttebeskrivelser, innhold, 
arbeidsformer og vurdering (§2-2, punkt 1, 3 og 5). Det er relevant å se nærmere på 
formuleringer i læringsutbyttebeskrivelsene, og definisjon av progresjon i de ulike emnene 
med rekkefølgekrav. Tilsvarende hvordan vurderingsform er formulert. Det faglige innholdet 
(jf punkt 4) vurderes ikke i denne sammenhengen, det henvises evt til grundigere 
gjennomgang med en fagfelle- og programevaluering. Krav til infrastruktur i bred forstand 
(punkt 4), er ikke vurdert spesifikt fra programstyrenes side. Dette er også noe SU-KMD har 
etterspurt; ressursbehov/logistikk, kapasitet og støtteapparat. Krav til ordninger for 
internasjonalisering og mobilitet vurderes å være ivaretatt (punkt 7 og 8). Videre anbefales at 
spørsmål om relevans for arbeidsliv (punkt 2), hvordan arbeidsomfanget og balanse mellom 
organisert og selvstendig arbeid faller ut (punkt 3), infrastruktur (punkt 4), kobling til 
forksning/kunstnerisk utviklingsarbeid (punkt 6), særlig løftes frem under programevaluering. 
Dersom det er planer om ekstern praksis jf våremnet 4. semester, må også punkt 9) tas 
høyde for i oppfølgingen. 
 
Det er ikke gjort egne vurderinger av §2-3, krav til fagmiljø, ettersom det er ikke endrede krav 
til fagmiljøet i det reviderte studieprogrammet. Det forventes likevel behov for en 
ressursprioritering til fordeling av emneansvar og oppfølging, sammenlignet med dagens 
ordning. 
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3. Dekanens anbefalte føringer er fulgt opp i programstyrets arbeid med studieplanen og 
emnestrukturen. Det gjenstår enda arbeid med valgemner som kan inngå i fakultetets 
tverrgående valgemneportefølje (jf punktene d, f, og g). Bachelorprogrammet i design har 10 
sp som regnes som frie studiepoeng/valgemner. Disse emnebeskrivelsene er under 
utarbeiding av programstyret. Fagmiljø og programledelse er opptatt av at også de frie 
studiepoengene må være relevant for studieprogrammet, og inngå i rammen av 
programmets læringsmål. Fellesemner som naturlig knytter studieretningene til programmet 
er ivaretatt særlig gjennom innføringsemnet DES100 Design i sammenheng, og ellers 
valgemner  i emneporteføljen fra DES225 til DES233. De øvrige punktene i dekanens 
føringer vurderes å være ivaretatt. 
 
Bachelorprogrammet i kunst (vedlegg 4 b.) 
1. UiBs studieforskrift: Studieprogrammet innfrir studieforskriftens basiskrav til omfang og 
sammensetning av Bachelorgraden (§2-4). Det er tatt høyde for en struktur og inndeling i 
emnestørrelser i henhold til begynneremner og fordypnings- og spesialiseringsemner (§3-1). 
Studieprogrammet tar også høyde for forskriftens krav om selvstendig arbeid. 
Det er en gjennomgående sammenheng mellom bachelor- og masternivået med følgende 
komponenter av emnegrupper: Kunstpraksis (ART) som hoveddisiplinen i programmet, 
refleksjonsemner (REF) og medium- og metodeemner (MEME). I tillegg skal det utformes 
valgemner for programmet (totalt 25 sp). 
 

1. Innføringsemner/ begynneremner: Første årsermner høst og delvis vår (100-nivå):  
ART100 Introduksjon til kunstpraksis (15 sp), ART110 Kunstpraksis 2 (15 sp), 
REF100 Aktivering av samtidskunsten (5 sp), REF110 Kunsten og samefunnet (5 sp), 
og valg av to 5 sp- MEME-emner 101-108 (tekstil/vev, keramikk, nye medier, maleri, 
foto, grafikk, performance, skulptur).  

2. Spesialiseringsemner: Kunstpraksisemnene, ART200 – 250 (til sammen 110 sp) 

Disse er de primære spesialiseringsemnene og studieprogrammets røde tråd. 
Emnene er obligatoriske, og øker i omfang og progresjon gjennom programmet. 
Kjernen er å utvikle egen kunstneriske praksis, sett i sammenheng med kunsten sin 
plass i kultur og samfunn. Undervisningsform er veiledning.  

              Fordypningsarbeidet ligger i kunstpraksisen, som er individuelt basert.  
            Spesialiseringsemnene 5. og 6. semester krever at tidligere basis- og   
            spesialiseringsemner er bestått. Dette skal ha gitt faglig spesialkompetanse til det  
            avsluttende BA-prosjektet (ART250) .  
 

I tillegg til kunstpraksis som hoveddisiplinen, beskriver programmet emnegruppene:  
 

Medium- og metodeemer (MEME) er tekniske og metodiske støtteemner til kunstpraksisen. 
Emnene underviser i metodebaserte tilnærminger som støtte i arbeidet med å gi ideer og intensjoner 
form. Samtidig får studentene kjennskap og forståelse for materiale, medium og fagtradisjoner. MEME-
emnene er i stor grad det som pr i dag utgjør verkstedstunge aktiviteter. Til sammen utgjør de 20 
obligatoriske studiepoeng i BA-programmet. 

Kontekst- og refleksjonsemnene (REF) er teoretiske støtteemner.  
Gjennom ulike undervisningsformer (eksempel seminarer og gruppediskusjoner), utvikles et felles 
begrepsapparat og en analytisk forståelse for kunst. Skrivekurs for utvikling av skriftlige ferdigheter 
inngår som en gjennomgående del av studieopplegget. Kursene bidrar til å styrke studentenes evne til 
kritisk refleksjon og formidling. Disse emnene utgjør 20 obligatoriske studiepoeng. 

 
Det fremgår ikke av det fremlagte materialet hvilke valgfrie emner som gjelder gjennom 2. og 
3. studieåret, til sammen 25 studiepoeng. Programmet bør ha en valgemneportefølje som 
gjør programmet komplett (180 sp). Evtentuelt bør det gjøres en vurdering av hvilke åpne 
UiB-emner som kan inngå i studentenes valg. Utvikling av tverrfaglige emner på fakultetet 
foreligger ikke pr i dag.  
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Det gjenstår avklaringer knyttet til studieforskriftens kapittel 5, Undervisning, som  berører 
forhold omrkring den praktiske gjennomføringen av programmet, som definert f.eks. i §5-3 
Undervisningstilbud, §5-4 Undervisningsopptak, melding til- og fremmøte til undervisning, og 
§5-5 Obligatorisk undervisningsaktivitet. Med erfaring fra dagens praksis, vet vi at 
organisering av veiledningsgrupper kan gå på tvers av emnestrukturene. Dette kan medføre 
logistikkutfordringer med organisering og gjennomføring. 
Mappevurdering utgjør hovedvekten av vurderingsformene i emnene (Kunstpraksis og 
MEME), med vurderingsuttrykk “bestått”/”ikke bestått”. Andre emner har eksempelvis 
skriftlige arbeider som vurderingsform, muntlige presentasjoner eller ulike kombinasjoner. 
Kravene i studieforskriftens §6-2 Vurderingsformer og vurderingsordninger, er generelt 
ivaretatt. Det anbefales likevel en gjennomgang for å presisere i hh §6-2-(1 til 8), hva som 
ligger i vurderingsform til forskjell fra eksempelvis veiledning. §6-2-5 (punkt 3) gir KMD 
handlingsrom til å definere fagspesifikt hva som kan inngå i vurderingsformen 
mappevurdering. I et kvalitetsperspektiv kan det være relevant å se nærmere på om 
studentene vil møte en tilfredsstillende tydelighet og variasjon av vurderingsformer/-uttrykk 
gjennom studieløpet.  
 
2. NOKUT-forskriften og kvalifikasjonsrammeverket: Emnebeskrivelsene samsvarer generelt 
med kravene til læringsutbyttebeskrivelser, innhold, arbeidsformer og vurdering (§2-2, punkt 
1, 3 og 5). Kunstakademiet vektlegger særlig studentaktive læringsprosesser som tar 
utgangspunkt i undersøkende og skapende tilnærminger, jf programbeskrivelsen. Det er 
relevant til å se nærmere på formuleringer i læringsutbyttebeskrivelsene, og hvordan 
progresjon utformes i de emnene som har rekkefølgekrav. Det faglige innholdet (jf punkt 4) 
vurderes ikke i denne sammenhengen, det henvises evt til grundigere gjennomgang med en 
fagfelle- og programevaluering. Krav til infrastruktur i bred forstand (punkt 4), er ikke vurdert 
spesifikt fra programstyrenes side. Dette er en del av den analysen SU-KMD har etterspurt 
vedrørende ressursbehov/logistikk, kapasitet og støtteapparat. Krav til ordninger for 
internasjonalisering og mobilitet vurderes å være ivaretatt (punkt 7 og 8). Videre anbefales at 
spørsmål om relevans for arbeidsliv (punkt 2), hvordan arbeidsomfanget og balanse mellom 
organisert og selvstendig arbeid faller ut (punkt 3), innhold og infrastruktur (punkt 4), kobling 
til forksning/kunstnerisk utviklingsarbeid (punkt 6) særlig løftes frem under 
programevaluering. 
 
Det er ikke gjort egne vurderinger av §2-3, krav til fagmiljø, ettersom det er ikke endrede krav 
til fagmiljøet i det reviderte studieprogrammet. Det forventes å være behov for en 
ressursprioritering til fordeling av emneansvar og oppfølging av aktiviteter, sammenlignet 
med dagens ordning. 
 
3. Dekanens anbefalte føringer er fulgt opp i programstyrets arbeid med studieplanen og 
emnestruktur. Det gjenstår enda arbeid med valgemner som kan inngå i fakultetets 
tverrgående valgemneportefølje (jf punktene d, f, og g). Bachelorprogrammet i kunst har i 
foreliggende plan, 25 sp åpent for valgemner. Det anbefales evt en avgrensning av frie 
emner blant disse, evt at det etableres programvise valgemner, eller mulige tverrgående 
emner for fakultetets studenter. Fagmiljø og programledelse er opptatt av at også de frie 
studiepoengene må være relevant for studieprogrammet, og inngå i rammen av 
programmets læringsmål. De øvrige punktene i dekanens føringer vurderes som ivaretatt. 
 
Masterprogrammet i kunst (vedlegg 4 c.) 
1. UiBs studieforskrift: Studieprogrammet innfrir studieforskriftens krav til omfang og 
sammensetning av mastergraden (§2-5). Det er tatt høyde for en struktur og inndeling i 
emnestørrelser i henhold til krav om selvstendige arbeid og arbeidsomfang. Det er en 
gjennomgående plan for emnegrupper mellom bachelor- og masternivået, slik som nevnt 
under bachelorprogrammet. Masterprogrammet har flere av de samme utfordringene som er 
nevnt for BA i kunst. Vi ser også her at det mangler hele 25 sp valgemner. 
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Tilsvarende som med bachelorprogrammet, gjenstår det avklaringer knyttet til 
studieforskriftens kapittel 5, Undervisning og forhold omrkring den praktiske gjennomføringen 
av programmet. Vurderingsformer har vesentlig mappevurderinger på ART-emner, og mer 
varasjon på teoriemnene. Det anbefales en systematisk gjennomgang for å presisere i hh 
§6-2-(1-8) og underpunktene, hva som ligger i vurderingsform til forskjell fra eksempelvis 
veiledning. §6-2-5, punkt 3, som gir KMD handlingsrom til å definere fagspesifikt hva som 
kan inngå i en mappevurdering, som evt ikke allerede er presisert i punktene som tilhører 
denne vurderingsformen. Eksempelvis i ART350 er vurderingsform i hh til §6-2 uklar. 
 
2. NOKUT-forskriften og kvalifikasjonsrammeverket: Emnebeskrivelsene som foreligger 
samsvarer generelt med kravene til læringsutbyttebeskrivelser, innhold, arbeidsformer og 
vurdering (§2-2, punkt 1, 3 og 5). Også her kan anbefales en gjennomgang av formuleringer i 
læringsutbyttebeskrivelsene, og definisjon av progresjon i de ulike emnene som knyttes med 
rekkefølgekrav. Det faglige innholdet (jf punkt 4) anbefales til grundigere gjennomgang ved 
en seinere programevaluering. Krav til infrastruktur i bred forstand (punkt 4), er ikke vurdert 
spesifikt fra programstyrenes side. Dette er en del av den analysen SU-KMD har etterspurt 
vedrørende ressursbehov/logistikk, kapasitet og støtteapparat. Krav til ordninger for 
internasjonalisering og mobilitet vurderes å være ivaretatt (punkt 7 og 8). Videre anbefales at 
spørsmål om relevans for arbeidsliv (punkt 2), innhold og infrastruktur (punkt 4), kobling til 
forksning/kunstnerisk utviklingsarbeid (punkt 6) særlig løftes frem under programevaluering. 
 
Det er ikke gjort egne vurderinger av §2-3, krav til fagmiljø, ettersom det er ikke endrede krav 
til fagmiljøet i det reviderte studieprogrammet. Det forventes samlet sett å være behov for en 
ressursprioritering til fordeling av emneansvar og oppfølging av aktiviteter, sammenlignet 
med dagens ordning. 
 
3. Dekanens anbefalte føringer er fulgt opp i programstyrets arbeid med studieplanen og 
emnestruktur. Det gjenstår enda arbeid med valgemner som kan inngå i fakultetets 
tverrgående valgemneportefølje (jf punktene d, f, og g). Masterprogrammet i kunst har i 
foreliggende struktur åpent hele 25 sp som ikke er dekket opp i egen portefølje. 
Programstyret har antydet muligheter for prosjektemner på grunnlag av eksisterende 
aktiviteter i programmet. “Heisemner” på tvers av BA-MA-programmet har vært nevnt. 
 
Det anbefales vurdering av såkalte “heisemner” i bachelor- og masterprogrammets 
valgemneportefølje  (eks kilde UiO). I slike emner kan undervisningen være felles for et 
bachelor- og masteremne, men det må fremgåav emnebeskrivelsen hvordan disse nivåene 
skiller seg fra hverandre. Det bør stilles større krav til masteremnets refleksjonsdel, til evt 
uttrykk- eller formuleringsevne, og til teoretisk og metodisk forståelse. Bachelor- og 
masteremnet kan skille seg fra hverandre i læringsutbyttebeskrivelsen, ved å ha forskjellig 
vurderingsform eller krav. Dersom en masterstudent har tatt et slikt “heisemne” på 
bachelornivå, kan dette ikke tas på nytt med uttelling i masterløpet. Ettersom faglige 
aktiviteter på Kunstakademiet naturlig fordeler seg mellom emner og nivå, kan “heisemner” 
være en mulighet som bedre definerer en slik praksis. De øvrige punktene i dekanens 
føringer vurderes som ivaretatt. 
 
Konklusjon og anbefalinger: 
Det bemerkes at det på grunn av forsinkelser i hh til fremdriftsplan og innlevert 
grunnlagsmateriale, har det ikke vært anledning til bearbeiding eller korrekturlesing i 
emnebeskrivelsene. Denne gjennomgangen har derfor vært begrenset til det mest 
overordnede. Det har vært nedlagt en stor innsats i programstyrene, men arbeidet fremstår 
pr i dag som uferdig. Foreliggende konklusjon og anbefaling bygger også på dialog med dem 
som har utarbeidet grunnmaterialet, og kjenner de interne prosessene. Det oppsummeres 
følgende punkter med anbefalinger for programmene: 
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1. Bachelorprogram i design (m/ to studieretninger): 

• Det gjenstår avklaringer omkring studieforskriftens kapittel 5, Undervisning. Dette   
berører forhold omrkring den praktiske gjennomføringen av programmet, om   
ressursbehov/ logistikk, kapasitet mht infrastruktur og støtteapparat. 

• Det er relevant å se nærmere på om studentene møter en tilfredsstillende tydelighet og       
variasjon av vurderingsformer og -uttrykk gjennom dette studieløpet. 

• Det anbefales å se nærmere på formuleringer i læringsutbyttebeskrivelsene og 
vurdering, samt definisjon av progresjon i de ulike emnene som knyttes med 
rekkefølgekrav. 

• Det vises til skjematisk gjennomgang av læringsutbyttebeskivelser i hh til 
studieprogrammet overordnede læringsmål, for evt presisering på emnenivå  
(vedlegg 3) 

• Det anbefales at spørsmål i tilknytning til NOKUT-forskriften særlig om innhold og  
infrastruktur (punkt 4) følges opp.  

• Andre punkter i NOKUT-forskriften, som relevans for arbeidsliv (punkt 2), kobling til  
forksning/kunstnerisk utviklingsarbeid (punkt 6) bør særlig løftes frem under  

            programevaluering. 

• Videre arbeid med tverrfaglige valgemner på fakultetet, jf dekanens føringer (d. og f.) 

• Det oppfordres til videre arbeid med valgemner  

• Emnebeskrivelser må gjennomgås for korrekturlesing  

• Det anebefales at det lages en plan for programutvikling og -evaluering gjennom en 2-   
3 års periode. 
 

Med disse forbeholdene kan det anbefales at saken forelegges fakultetsstyret for vurdering 
og videre prosess. Manglende avklaringer på flere av de ovennevnte punktene kan få 
konsekveser for eventuell implementering av programmet. 

 
2. Bachelorprogram i kunst: 

• Det fremgår ikke av det fremlagte materialet hvilke valgfrie emner som gjelder på  
2. og 3. studieår, til sammen 25 studiepoeng. Dette må avklares. 

• Det anbefales vurdering av mulighet for prosjektemner, og eventuelt “heisemner” på 
tvers av bachelor- og masterprogrammet. 

• Det anbefales en gjennomgang av formuleringer i læringsutbyttebeskrivelsene og 
vurdering, samt definisjon av progresjon i de ulike emnene som knyttes med 
rekkefølgekrav. 

• Det gjenstår avklaringer omkring studieforskriftens kapittel 5, Undervisning. Dette  
berører forhold omrkring den praktiske gjennomføringen av programmet, om    
ressursbehov/ logistikk, kapasitet mht infrastruktur og støtteapparat. 
Regelverk for krav til studentbetaling av undervisning/ekskursjoner må kvalitetssikres 

• Det vises til skjematisk gjennomgang av læringsutbyttebeskivelser i hh til 
studieprogrammet overordnede læringsmål, for evt presisering på emnenivå  
(vedlegg 3) 

• Det anbefales en gjennomgang av formulering av vurderingsformer i hh til 
studieforskriftens §6-2-1- til 8. 

• Det er relevant å vurdere om studentene vil møte en tilfredsstillende tydelighet og 
variasjon av vurderingsformer og -uttrykk gjennom dette studieløpet. 

• Det anbefales at spørsmål i tilknytning til NOKUT-forskriften om særlig om innhold og  
infrastruktur (punkt 4) følges opp.  

• Andre punkter i NOKUT-forskriften, som relevans for arbeidsliv (punkt 2), kobling til  
forksning/kunstnerisk utviklingsarbeid (punkt 6) bør særlig løftes frem under  

            programevaluering. 

• Videre arbeid med tverrfaglige valgemner på fakultetet, jf dekanens føringer (d. og f.) 

• Emnebeskrivelser må gjennomgås for korrekturlesing  
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• Det anebefales at det lages en plan for programutvikling og -evaluering gjennom en 2-   
3 års periode. 
 

Med disse forbeholdene kan det anbefales at saken forelegges fakultetsstyret for vurdering 
og videre prosess. Det bemerkes særlig omfanget av valgemner som mangler. Det er 
usikkert om det finnes tilgjengelige åpne emner for studenten på BA kunst kan ta som “frie 
studiepoeng” i et slikt omfang ved UiB. Manglende avklaringer på flere av de ovennevnte 
punktene kan få konsekveser for eventuell implementering av programmet. 
3. Masterprogramf i kunst 

• Det fremgår ikke av det fremlagte materialet hvilke valgfrie emner som gjelder for 25 sp 
i masterprogrammet. Mulighet for prosjektemner eller “heisemner” kan vurderes. 

• Det gjenstår avklaringer omkring studieforskriftens kapittel 5, Undervisning. Dette  
berører forhold omrkring den praktiske gjennomføringen av programmet, om    
ressursbehov/ logistikk, kapasitet mht infrastruktur og støtteapparat. 

• Det vises til skjematisk gjennomgang av læringsutbyttebeskivelser i hh til 
studieprogrammet overordnede læringsmål, for evt presisering på emnenivå  
(vedlegg 3) 

• Det anbefales en gjennomgang av formulering av vurderingsformer i hh til 
studieforskriftens §6-2-1- til 8. 

• Det anbefales at spørsmål i tilknytning til NOKUT-forskriften om særlig om innhold og  
infrastruktur (punkt 4) følges opp.  

• Andre punkter i NOKUT-forskriften, som relevans for arbeidsliv (punkt 2), kobling til  
forksning/kunstnerisk utviklingsarbeid (punkt 6) bør særlig løftes frem under  

            programevaluering. 

• Emnebeskrivelser må gjennomgås for korrekturlesing  

• Det anebefales at det lages en plan for programutvikling og -evaluering gjennom en 2-   
3 års periode. 

 
Med disse forbeholdene kan det anbefales at saken forelegges fakultetsstyret for vurdering 
og videre prosess. Det bemerkes særlig omfanget av valgemner som mangler. Det er 
usikkert om det finnes tilgjengelige åpne emner for studenten på BA kunst kan ta som “frie 
studiepoeng” i et slikt omfang ved UiB. Manglende avklaringer på flere av de ovennevnte 
punkene kan få konsekveser for eventuell implementering av programmet. 

 
 
Forslaget til vedtak (1) som fulgte saken ble erstattet av vedtak (2): 
 

Avvist: Vedtak 1: KMDs studiekvalitetskomite viser til gjennomgang av foreliggende materiale, 
og anbefaler at dette gjøres kjent ved fakultetsstyrets behandling av saken. 
Studiekvalitetskomiteen mener at det er vesentlige mangler som må på plass før programmene 
er komplett, og kan bare anbefale videre prosess med disse forbeholdene. 
 
Merknad: KMDs studiekvalitetskomite har hatt svært kort tid for vurdering av et omfattende 
materiale. Flere forbehold om anbefalinger er nevnt i saksfremlegget. Arbeidet bærer preg av 
å være uferdig. Det må derfor påregnes at dette kan få betydning for implementering av nye 
emnestrukturer og emner. 

 
Gjeldende - VEDTAK (2): 
KMDs studiekvalitetskomite viser til gjennomgang av foreliggende materiale, og anbefaler at 
dette gjøres kjent ved fakultetsstyrets behandling av saken. Komiteen anerkjenner det 
omfattende arbeidet som er lagt ned i redesign av studieprogrammene. 
Studiekvalitetskomiteen mener at de manglene som er påpekt i saksfremlegget må på plass 
før programmene er komplett. 
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Studiekvalitetskomiteen anbefaler videre prosess med disse forbeholdene, med videre 
implementering og mål om oppstart høsten 2022. 
 
Merknad: KMDs studiekvalitetskomite har hatt svært kort tid for vurdering av et omfattende 
materiale. Flere forbehold om anbefalinger er nevnt i saksfremlegget. Det må derfor 
påregnes at dette kan få betydning for implementering av nye emnestrukturer og emner. 
 
 
 
 
Åsil Bøthun 
prodekan 

    
Hilde Skare 

    Studiesjef 
 
 
Vedlegg 

1. Rammeverk: relevant utdrag fra UiBs studieforskrift, NOKUTs tilsynsforskrift, og dekanens  
    anbefalte føringer for arbeidet 
2. Grafiske oversikt over foreslåtte emnestrukturer 
3. Læringsutbyttebeskrivelser på programnivå, og hvordan intensjonene er ivaretatt i de ulike  
    emnene 
4. Emnebeskrivelser – (sendt separat) 



Vedlegg 2 – Utdrag fra rammeverket 
I: UiBs studieforskrift Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen - LovdataII: 

II: NOKUTs tilsynsforskrift (§2-2) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 

(studietilsynsforskriften) - Lovdata 

III: Dekanens føringer for arbeidet med emner og studieprogram på kunst og design (2020) 

____________________________ 

I: Studieforskriften UiB:  

§2-4  Krav til omfang og sammensetning av graden bachelor (180 sp) 
1.Ved Universitetet i Bergen kan graden bachelor oppnås på bakgrunn av et bestått treårig studieprogram, tilsvarende 180 

studiepoeng med følgende obligatoriske krav: 

  a. ExPhil (10 sp) (punkt 2: KMDs BA-program er fritatt) 

  b. Innføringsemne (minst 10 sp, ikke mer enn 20 sp) 

  c. Spesialisering på minst 90 sp 

  d. Ett eller flere selvstendige arbeid som til sammen har minst 10 sp 

(...) 

§2-5  Krav til omfang og sammensetning av graden master (120 sp) 
(1)I mastergradsstudiet inngår et selvstendig, veiledet vitenskapelig og/eller kunstnerisk arbeid 

(masteroppgave/masterprosjekt), normalt på 60 studiepoeng. Det enkelte fakultet kan likevel fastsette et mindre omfang, 

men minst 30 studiepoeng. Masteroppgavens/masterprosjektets omfang skal være i samsvar med kravene i forskrift om 

krav til mastergrad. Fakultetet oppnevner eller godkjenner veileder. 

(...) 

§3-1  Studiestruktur og studieplan 
2: En studieplan består av: programbeskrivelse for studieprogrammet, eventuelle studieretning/-beskrivelser, 

emnebeskrivelse 

4: 1500-1800 arbeidstimer. 60 sp i året 

Minste emnestørrelse skal ordinært være 5 studiepoeng. Koder: 

- BA: 100-emner er begynneremner, 200-emner angir en fordypning eller spesialisering. 

-MA:  300- og 900-emner angir en høyere grad av fordypning eller spesialisering, for studier i andre og tredje syklus 

(...) 

§3-2 Oppretting, endring, nedlegging av studieprogram, studieretninger og emner 

2: Fakultetet selv kan endre studieprogram, studieretninger, emnegrupper og emner. 

5: Ved andre endringer i studieplanen beskrives overgangsordninger i studieplanen for å hindre at studentene blir unødig 

forsinket i studiet, eller hvis fakultetet finner det nødvendig av andre grunner. 

(...) 

§5-3 Undervisningstilbud 

1: Timeplan med informasjon om tid og sted for undervisningsaktivitetene, samt litteraturlister, skal være 

tilgjengelig på UiB.no og institusjonens læringsplattform senest 1. desember/1. Juni 

2: Fakultetet fastsetter undervisningstilbudets omfang 

3: Undervisningstilbudets omfang kan innebære begrenset kapasitet mht adgangen til undervisning. Fakultetet 

fastsetter i utfyllende regler rangeringsregler ved undervisningsopptak. 

4: Fakultetet kan i studieplanen fastsette at det ordinært ikke er adgang til gjentak av undervisningsaktivitet med 

begrenset kapasitet tilhørende studieprogrammet eller emnet 

5: Fakultetet kan avlyse undervisningen i et emne dersom det melder seg for få søkere/påmeldte til emnet. 

Fakultetet skal sørge for at studenter som har emnet som obligatorisk emne likevel har anledning til å fullføre 

studieløpet sitt på normert tid 

 

§5-4 Undervisningsopptak, melding til- og fremmøte til undervisning 
2: Adgangen til undervisning i et emne kan reguleres på en eller flere følgende måter: 

    a. Ved undervisningsopptak 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137


    b. Ved undervisningsoppmelding 

    c. Ved obligatorisk oppmøte 

(...) 

§5-5 Obligatorisk undervisningsaktivitet 

1: Obl. undervisningsaktivitet er ikke karaktertellende, men må være godkjent i hh til emnebeskrivelsen for at studenten 

skal kunne fremstille seg til vurdering 

2: Det enkelte fakultet fastsetter krav for obl. deltagelse/obl.undervisningsaktivitet i emnebeskrivelsen og/eller i 

programbeskrivelsen 

(...)§5-7 Undervisningsspråk1: Som hovedregel skal undervisningen på begynneremner (100-kode) være på norsk 

Fakultetet kan vedta en språkplan for undervisningen og herunder fastsette kriterier for når hovedregelen her kan fravikes 

2: Det skal for hvert emne, på alle nivåer, fastsettes om undervisningen skal foregå på norsk eller engelsk. Denne 

bestemmelsen kan fravikes dersom alle studentene som deltar på emnet er registrert med norsk eller engelsk som morsmål 

eller førstespråk eller dersom det av faglige grunner er mest tilrådelig å byrke undervisere som ikke behersker norsk. 

(...)Som hovedregel skal et emne fullføres i det semesteret studenten følger undervisning i emnet i samsvar med 

utdanningsplanen, studieplanen eller emnebeskrivelsen. 

(...)§6-2 Vurderingsformer og vurderingsordninger 
§6-2-1:  

1: Vurdering ved UiB skal være upartisk og faglig betryggende, og samtidig fremme meningsfullt samsvar mellom læring, 

undervisning og vurdering. Fakultetet avgjør hvilke vurderingsformer som kan bebyttes for å sikre dette 

2: Det kan bestemmes at en vurderingsform skal brukes alene eller i kombinasjon med andre. Det skal bestemmes i 

studieplanen eller i emnebeskrivelsen hvilke av disse vurderingsformene som skal inngå som deler i vurderingsordningen 

for et emne. (...) 

§6-2-2 Særskilt om skoleeksamen 

§6-2-3 Særskilt om muntlig eksamen 

§6-2-4 Særskilt om hjemmeeksamen 

§6-2-5 Særskilt om mappeeksamen 

   1: Mappevurdering er det når ett eller flere arbeider, herunder aktivitet eller prestasjon, leveres/utføres i løpet  

    av den tiden emnet pågår eller samlet mot slutten av emnet. Innholdet i mappen vurderes som en helhet.  

    Prosess og progresjon kan inngå i denne vurderingen. 

   2: Ved mappevurdering skal det emnebeskrivelsen gis regler om forhold som nevnt i punkt a)–d) nedenfor. Det  

   som er nevnt i punkt e)–i) fastsettes i emnebeskrivelsen eller i en særskilt plan som skal foreligge samtidig som  

   undervisningsplanen: 

       a. Hva mappen skal inneholde, og hva som skal inngå i vurderingsgrunnlaget 

       b. Art og omfang av de enkelte arbeidene 

       c. Hvordan prosess og progresjon skal inngå i vurderingsgrunnlaget for mappen som helhet 

       d. Rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeiden, evt om studenten selv kan velge rekkefølgen 

       e. Veiledningens form og omfang 

       f. Innleveringsfrist for de enkelte arbeidene 

       g. Hvordan de enkelte arbeider skal leveres/utføres, herunder om det er tillatt eller påbudt at ett eller flere  

           arbeider blir utført av flere studenter i fellesskap. 

       h. Hvordan valget skal foregå dersom bare utvalgte arbeider skal gi grunnlag for karakteren 

       i. Hvilke kriterier som gjelder for vurdering av arbeidene som inngår i vurderingsgrunnlaget og mappen som  

          helhet 3: For mappevurdering ved Fakultet for kunst, musikk og design kan fakultetet fastsette andre regler enn i (1) 

og     

      (2) ovenfor. 

      (...) 

§6-2-7 Særskilt om Bacheloroppgaven 

  1: Fakultetet kan gi utfyllende regler om utarbeidelse, veiledning og levering av bacheloroppgaven. 

§6-2-8 Særskilt om Masteroppgaven 

    4: Fakultetet kan gi andre regler om utarbeidelse, veiledning og levering av masteroppgaven/masterprosjektet. 

 

 

II: NOKUT §2-2 Krav til studietilbudet 



1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med NKR, og studietilbudet skal 

ha et dekkende navn. 

2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 

arbeidsliv 

3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500 – 1800 timer pr år for 

heltidsstudenter 

4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for 

studietilbudet 

5) Undervisning-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 

studietilbudet. Det skal legges til rette for at studentn kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen 

6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 

faglig utviklingsarbeid 

7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, 

omfang og egenart 

8) Studietilbud som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. 

Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant 

9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 

praksissted 

 

IV: Dekanens føringer har lagt til grunn for arbeidet  

     (SU-KMD sak 20/20, 24.09.20) 

1. Alle emner må få et navn som gir informasjon om faglig innhold. 
2. All faglig aktivitet i programmet, som kurs, prosjekter og fordypningsområder, knyttes 

til et(t) (eller flere) emne(r). 
3. Alle emner skal ha en emneansvarlig.  
4. Det legges til rette for valgemner på tvers av studieprogrammene. Emner fra andre 

fakulteter kan også inngå i en portefølje av valgbare emner.  
5. Valgbare emner organiseres normalt over ett semester. 
6.  Alle studieprogrammene kan (bør) ha ett eller flere emner som er valgbare for 

studenter fra andre program.  
7. I emner som er valgbare for studenter i flere studieprogram bør undervisere fra flere 

institutter bidra. 
8. Alle studieprogram skal ha en ekstern fagfelle (tidligere programsensor) 

 

 

 

 



Vedlegg 2: GRAFISKE OVERSIKTER OVER STUDIESTRUKTURENE 

 

a. Grafisk oversikt over studiestruktur og emner for BA-kunst og MA-kunst 

        

  5 sp 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp 5 sp 

MA 

4. vår ART 350 

3. høst ART 330 REF310*  

2. vår ART 320  

1.høst ART 300 REF300   

        

BA 

6. vår ART 250 

5. høst ART 220 REF220*  

4. vår ART 210  

3. høst ART 200  REF200 

2. vår ART 110 MEME201-204 REF110 

1. høst ART 100 MEME101-104 MEME105-108 REF100 

 

 

 

 

b. Grafiske oversikt over studiestruktur og emner for BA-design, to studieretninger: 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/A43B62CA-CCF0-4E14-AE7E-88CADF479B86?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FMA%2FAtelierpraksis%2FART%20350%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/8294EAEE-C4D5-453E-8902-E1A2D94AC4B0?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FMA%2FAtelierpraksis%2FART%20330%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/82DEB98F-A13D-4FCA-B547-14704A4AD399?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FMA%2FAtelierpraksis%2FART%20320%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/10C11D67-4C2E-4D9A-A40B-25745C01063A?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FMA%2FAtelierpraksis%2FART%20300%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/48AD752A-14A8-47F2-BBB5-4756C74F78B4?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FBA%2FAtelierpraksis%2FART%20250%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/4106A805-3093-4C60-A495-002EC20190C4?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FBA%2FAtelierpraksis%2FART%20220%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/1F043043-C736-49C3-8536-FCE6BFAA0774?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FBA%2FAtelierpraksis%2FART%20210%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/49CEC59A-316E-47E4-A99E-D77E507914A8?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FBA%2FAtelierpraksis%2FART%20200%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/938E5644-9CE6-4575-AF64-6A66831E0679?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FBA%2FAtelierpraksis%2FART%20110%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d
https://teams.microsoft.com/l/file/DF9FEA06-28A3-4A97-934D-467F3E529500?tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst%2FShared%20Documents%2FNew%20Study%20Structure%2FBA%2FAtelierpraksis%2FART%20100%20emnebeskrivelse.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Funiversityofbergen.sharepoint.com%2Fsites%2FTEAM_KunstakademietInstituttforsamtidskunst&serviceName=teams&threadId=19:2ff00da1dc6f4115ac387d257125db57@thread.skype&groupId=9c124cbe-c3be-4a22-82ac-b30d01c9179d


 



 



 



Læringsutbytte for Bachelorprogrammet i design

Nr Kunnskap Nr Ferdigheter Nr Generell kompetanse

1k

har kunnskap om 

forskjeller mellom fakta og 

meninger knyttet til design

1f

kan realisere og formidle sine 

designfaglige intensjoner på et 

profesjonelt nivå.

1gk

er åpen overfor nye faglige idéer 

og verdsetter diversitet i 

perspektiver på design

2k

kan bruke sentrale teorier 

og relevant historisk 

kunnskap om design i egne 

prosjekter

2f

kan utvikle og gjennomføre prosjekter 

ved å kombinere relevante verktøy, 

teknikker, metoder og uttrykksformer for 

helhetlige designkonsepter

2gk

kan ta informert hensyn til 

aktuelle og sosiale 

problemstillinger knyttet til design

3k

kan orientere seg i 

relevant forskning og 

anvende denne i eget 

arbeid

3f

kan utvikle design som uttrykker vilje til 

eksperimentering og evne til innlevelse i 

brukerens situasjon

3gk
har empati for andre og kan 

forplikte seg til egne verdier

4f

kan reflektere kritisk over egen og andres 

designpraksis, og sette denne inn i en 

videre samfunnsmessig sammenheng.

4gk

kan kommunisere muntlig og 

skriftlig om designfaglige 

problemstillinger, også med 

målgrupper utenfor eget fagmiljø

5gk
kan ta ansvar for egen designfaglig 

utvikling

6gk

kan bruke sin kompetanse i ulike 

arbeidssituasjoner gjennom kritisk 

og kreativ tenkning og praksis.

DES100 3k 2f 2k 5gk mappe/muntlig/skriftlig

DOR100 2k 2f/3f/5gk/ visuelt, muntlig, skriftlig

VIS100 1k/2k/ 1f/2f/5gk/ ob oppgave/skriftlig,visuell refleksjon



DOR110 1f 2f/3f/4f/5gk også andre lu/mappe, muntlig, visuell, skriftlig

VIS110 1k/2k/ 5gk/ lu kunnskap?/LU spisses/ mappe muntlig, refleksjon skriftlig?

DOR120 1f/2f/4gk flytte mål til lu/generelle lu? mappe, muntlig, visuell

VIS120 3f/ 4gk/2f?/1f mappe, muntlig,  visuell

DOR130 2k/2f/3f 6gk mappevurdering, muntlig, skriftlig/def obligatorisk

VIS130 2k/2f/5gk mappe, visuell, muntlig,refleksjon, gruppegjennomgang

DOR200 2f/3f/ 5gk/2gk ferdigheter flyttes til generell?/rydde i ferdigheter begrepmappe,skriftlig,muntlig

VIS200 2f/3f/ 2gk? kunnskap? Flyttes til ferdigheter?/mappe,skriftlig, muntlig

VIS210 2k/1f/3f? 2gk/ mange lu/mappe,gruppegjennomgang,skriftlig

DOR221 /222 2k/2f/3f 2gk? mappe, utstilling,skriftlig og visuell refleksjon

DES225 2k 1k 3k 4k/1f/2f/3f/4gk (ferdigheter?)/1gk/2gk/5gk/6gk

DES231 /232 /233 2k 4f/4gk/2f andre lu også/mappe/muntlig/skriftlig

DES235 mangler

DOR240 1k/1f/ 2f/5gk/4gk/6gk? profesjonsforberedelse? Redigering av begreper? rapport/dokumentasjon

VIS240 2k/1f/2f/4gk oblig:deltagelse?, presentasjon,dokumentajon, vurdering: skriftlig rapport

DES242 3k/1f/4f4gk nyskapende? Ob:deltagelse, vurdering skriftlig, muntlig

DOR245 1k/3k/1f/ 3f/2gk/4gk/5gk  definere obligatorisk mer? mappe,muntlig,skriftlig

VIS245 2k/3k/1f 2gk/4gk se innhold/litt generelt lu?/mappe, m,v,s

DOR / VIS250 alle læringsmålene -3gk/ ingen obligatorisk?

DES230 2k 3f 4gk obligatorisk 80%  andre lu også/vurderingsformer, completion of assignements?





 andre lu også/vurderingsformer, completion of assignements?



Læringsutbytte for Bachelorprogrammet i kunst

Nr Kunnskap Nr Ferdigheter Nr Generell kompetanse

1k

Forståelse og bruk av 

fagkunnskap og 

underliggende prinsipper

1f

Utvikle og gjennomføre kunstneriske 

prosjekter 1gk

Arbeide målrettet og selvstendig, 

alene og sammen med andre

2k

Har bred kunnskap om 

sentrale tema, teorier, 

problemstillinger, 

prosesser, verktøy og 

metoder innen 

fagområdet

2f

Kommunisere muntlig og skriftlig om 

kunstneriske problemstillinger, også med 

målgrupper utenfor eget fagmiljø.
2gk

Identifisere egne læringsbehov og 

styre egen læring

3k

Har kunnskap om historie, 

tradisjoner og egenarten 

til fagområdet og hvilken 

plass det har i samfunnet

3f

Sammenligne og anvende relevante 

teorier om kunstens funksjon og 

betydning 3gk

Orientere seg i relevant kunstnerisk 

utviklingsarbeid og anvende kunnskap 

om dette i egen praksis

4f
Foreta faglig begrunnete valg og håndtere 

kunstneriske prosesser 4gk
Realisere og formidle sine 

kunstneriske intensjoner på et 

profesjonelt nivå

5gk
Kjenner til forskings- og 

utviklingsarbeid innen fagområdet

6gk

ART100 2k/3k/1k/ 1f/3f Lik mappevurdering. 1gk/ 2gk/ 4gk Studietur ikke oblig

ART110 1k/2k 1f/4f/3k Lik mappevurdering. HMS? Egenbetaling? 1gk/4kg Ingen profesjonell praksis i emnet

ART200 1k/2k/2f/4f Konseptuell forståelse Lik mappevurdering 4gk bidrag digital produksjon?

ART210 3k/3f/2k 1f/2f Lik mappevurdering 1gk

ART220 1k/2k/3f 1f/2f/ 4f/3f Lik mappevurdering 3f/2f

ART250 Sammenfallende Sammenfallende Sammenfallende



MEME101 1k/2k/5gk/ 4f/1k broad-basic?/kunnskap/ferdigheter/generell? 3gk/2f 3-delt vurdering

MEME102 2k/5gk/3k 3f/3g 4f generell kompetanse? Oblig? 4gk 3f Vurderingsform?

MEME103 2k/ 5gk/ 3k 4f/5gk/ 3f 3gk/1gk/2gk mangler vurderingsomfang

MEME104 1k/ 4f generelle mål? Obligatorisk? Spesifiser vurdering2k/3k/4gk

MEME105 2k/3k/3f 3f/4f 3gk/3k

MEME106 2k/3k 4f/2gk//3k 80 % 1k/4f/2gk

MEME107 2k/3k/5gk 2k/3f/ 2gk/1k80 % 2k/3f spesifiser vurderingsformen 

MEME108 1k/ 1f 2k/3gk/4f 2gk/3k Tilstrekkelig vurderingsomfang?

MEME201 2k/1f/1k/4f må utarbeides 3f vurderingsform må spesifiserers 3gk/2k/3f

MEME202 1k/2k/3k/3gk 3f/2k/3gk Omfattende oblig., samt 70% 4f/3f/3gk/4gk 3-delt vurdering

MEME203 3k/4f 3f/4f 1gk/3gk

MEME204 3k/1f/ 1f/4f generelle lub? Mangler vurderingsform

REF100 3f/2k/ 3k/2f 3f/2f 80 % 4gk

REF110 2k/2f 3f/4f 80 % 3gk

REF200 2k/2f tydeligere progresjon i lub? 3f/4f pensum? Heller anbefalt litteratur? 2f vurdering for spesifik?

REF220 2k/1k 3f/4f 2f/3gk vurdering for spesifik?



Læringsutbytte for Masterprogrammet i kunst

Nr Kunnskap Nr Ferdigheter Nr Generell kompetanse

1k

Ha avansert kunnskap om 

å kunne anvende sentrale 

tema og teorier 

problemstillinger 

prosesser verktøy og 

metoder innen 

fagområdet.

1f

Utvikle og gjennomføre et komplekst 

større, selvstendig kunstprosjekt og visse 

det ut i en offentlig sammenheng.

1gk

Arbeide målrettet, selvstendig og 

effektivt i gjennomføring av 

komplekse kunstneriske prosjekter

2k

Identifisere og vurdere 

kunstneriske og etiske 

problemstillinger
2f

Analysere, formulere og formidle 

intensjoner, verdier og mening i 

kunstnerisk arbeid til et publikum med 

varierende/ulik kunstkompetanse

2gk

Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta 

ansvar for egen faglig utvikling

3k

Har kunnskap om 

kunstnerisk 

utviklingsarbeid og kritisk 

reflektere over og 

anvende i egen praksis

3f

Anvende faglig kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse på et avansert nivå

3gk

kan anvende kunnskaper og 

ferdigheter på nye områder

4k

Demonstrere kunnskap, fe

rdigheter og kompetanse s

om kreves for samtidskuns

tpraksis på profesjonelt niv

å 

4f
Etablere, opprettholde, administrere og 

presentere en profesjonell kunstpraksis
4gk

Analyser og artikulere kritisk 

refleksjon over egne og andres 

kunstneriske praksis

5gk

Ha kunnskap om relevant samtids 

kunst og kunstnerisk 

utviklingsarbeid, og anvende dem 
6gk

ART300 1k/3k/ 3f/2f/4f generell kompetanse? Egenbetaling? 4gk/1gk Mappevurdering

ART350 Forvirrende lub obligatorisk? Beskriv eksamen/ LU? Mappevurdering



ART320 1k/2k 1gk?/2gk? 1f/4f/3gk 3k/4gk Mappevurdering

ART330 3k/1k/2k 1f/2f/3f/1gk 3gk Mappevurdering

REF300 4k

REF310
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Revisjon av handlingsplan for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

 

Bakgrunn. 
Fakultets strategi for perioden 2018-2022 ble godkjent i 2018, har det i samme år blitt vedtatt 
at det skulle utarbeides fire ulike handlingsplaner på fakultetsnivå (ref. styresak 39/18), blant 
dem en handlingsplan for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-handlingsplan). 
Handlingsplanen ble godkjent første gang i fakultetsstyret 13. desember 2018, og ble sist 
revidert i desember 2020 (sak 89/20).  Det har i høst blitt utarbeidet en siste revidering av 
BOA-handlingsplanen for det siste året av den nåværende strategiperioden 2018-2022.  

Til saken. 
BOA-handlingsplanen er strukturert rundt de samme innsatsområder fra forrige reviderte 
handlingsplan. Innsatsområde 2, som tidligere het «utvikling og deltakelse i større 
forskningsprosjekter har nå blitt endret til «økt eksternfinansiering»).  

Følgende fire innsatsområder danner strukturen for forslag til den reviderte handlingsplanen:   

Innsatsområde 1: Faglig kvalitet og konkurransedyktighet 
Innsatsområde 2: Økt eksternfinansiering  
Innsatsområde 3: Strategisk arbeid med utlysninger og finansieringskilder 
Innsatsområde 4: Profesjonalisering av søknadsutvikling og prosjektutvikling 

 
I forslaget til revidert BOA-handlingsplanen har en tatt høyde for funnene i UIB FRAM-
rapporten UiB FRAM - Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning | Forskning | UiB , og 
nye punkt som spesifikt går på viktige satsinger fra UiB FRAM som KMD må svare på har 
blitt skrevet inn i teksten. Videre har det også kommet inn nye punkter fra KMD sin nye 
«Tiltaksliste for mangfold, inkludering og likestilling» ( sak 66/21) og relevante tiltak  er 
innarbeidet i den reviderte BOA-handlingsplanen.  
 
Innledningen til BOA-handlingsplanen har blitt skrevet om og omarbeidet, og er gjort noe 
kortere enn den forrige teksten. Denne teksten tar høyde for viktige strukturelle grep som har 
blitt tatt i løpet av det siste året for å styrke BOA-støtten til de faglig ansatte i 
forskningsadministrasjonen på KMD og UiB sentralt. Hovedaktiviteten og tiltakene i 
handlingsplanen har blitt mer spisset slik at det i fremtiden skal være lettere å svare på 
implementeringen og gjennomføringen av hovedaktivitetene under hvert delmål. Det har i 
tillegg blitt spesifisert tydeligere hvor ansvarsnivået for de ulike hovedaktivitetene ligger, og 
hvilke nivåer på fakultetet som har et ansvar for å følge opp mål og tiltak. Også tidsrommet 
for gjennomføringen og iverksetting av tiltakene er spesifisert.  
 
For å synliggjøre endringene som har blitt gjort i den reviderte BOA-handlingsplanen, er de 
nye punktene som har kommet inn i forslaget til handlingsplanen markert i grønt i vedlegget. 
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Forslag til Handlingsplan for bidrag og oppdragsaktivitet (BOA) har vært sendt til Utvalg for 
forskning og forskerutdanning (UFF) for innspill og kommentarer. Innspill er innarbeidet i 
forslaget som legges frem for fakultetstyret. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Fakultetstyret vedtar revidert handlingsplan for bidrag og oppdragsaktivitet, med de innspill 

som kom frem i møtet 
 
 

Frode Thorsen 
Dekan  Thomas De Ridder  
  Rådgiver 
 
  
 
Vedlegg:  

  Forslag til Handlingsplan for bidrag og oppdragsaktivitet 
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INNLEDNING  
 

For Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er bidrags- og oppdragsbasert aktivitet (BOA) 
et område som har fått økt fokus gjennom årene, med mål om å løfte fagmiljøene ved fakultet 
og bygge disse videre ut. Satsingen inngår i UiB sin overordnete ambisjon om å være et 
ledende internasjonalt forskningsuniversitet. Det er et uttalt mål for KMD at fakultetet skal 
bruke eksterne finansieringskilder strategisk for å utvikle eksternt og tverrfaglig samarbeid, 
både på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å inkludere nye perspektiver i 
eksternfinansierte prosjekt, vil fakultetet kunne bygge ut robuste miljøer for fremtiden, i tillegg 
til å utvikle og engasjere seg i relevante tematiske forskningsmiljøer. Gjennom sterke 
fagmiljøer med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner er vi et nyskapende 
og uredd fagmiljø som utvikler ny kunnskap. Dette legger grunnlaget for eksperimentell 
tverrfaglighet som kjennetegner KMD og som kan gjøre oss til ledende på våre fagfelt, 
nasjonalt og internasjonalt.  

Økt finansiering av prosjekt fører ikke bare til større faglig bredde og økt kvalitet, men legger 
også til rette for flere samarbeidsmuligheter i fremtiden og en mer forutsigbar inntektskilde 
utover grunnbevilgningsrammene. De økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier lavere 
grunnbevilgning, og økt ekstern finansiering bør derfor være et fokusområde for å 
opprettholde og styrke KMD sin faglige og kvalitative utvikling. Å øke BOA-inntektene 
betydelig er derfor et viktig tiltak for å imøtekomme fremtidige finansieringsbehov.  

 

BOA for KMD 

For at handlingsplanen skal kunne fungere som et styringsdokument, er det viktig at de tre 
instituttene ved KMD oppfordrer og motiverer sine ansatte til å hente støtte fra nasjonale og 
internasjonale finansieringskilder. For KMD vil BOA i all hovedsak være bidragsprosjekter, men 
det finnes muligheter for å også øke andelen oppdragsprosjekt på sikt. I de fleste prosjekter 
med ekstern finansiering vil KMD selv ha initiativet og se faglig nytte i et samarbeid. Det vil 
derfor ofte være aktuelt å bidra med egne ressurser i prosjekt som er strategisk relevante for 
fakultetet.  

 
Bidragsprosjekter er normalt forskerinitierte, og retten til resultatene av arbeidet 
ligger hos forskeren/institusjonen. Ofte er prosjektene delvis finansiert av 
bevilgninger. Bidragsfinansiert aktivitet skal alltid ha faglig interesse og bokføres i 
egne prosjektregnskap. Eksempel på bidragsmidler er f.eks. 1) tilskudd fra Program 
for kunstnerisk utviklingsarbeid, Forskningsrådet, offentlige virksomheter, 
organisasjoner, næringsliv, stiftelser 2) midler fra EU og 3) gaver.  

Oppdragsprosjekter utføres mot betaling fra eksterne oppdragsgivere, og det 
foreligger ofte et krav om motytelser fra institusjonen når avtale om støtte inngås. 
Oppdragsgiver skal dekke både direkte og indirekte kostnader. Selv om slike prosjekt 
ikke er prioritert per nå, finnes det slike prosjektmuligheter for KMD i samarbeid med 
f.eks. bedrifter.  

 
Inntekter ved UiB klassifisert som BOA gir i tillegg til selve inntekten også uttelling i UH- 
sektorens finansieringsmodell, ved at KD tilfører belønningsmidler for hver BOA-krone tjent. 
Alle inntekter KMD kan skaffe til veie utover grunnbevilgning, vil være viktige finansielle 
bidrag til instituttene og fakultetet som helhet. 
 
 
 
 



Innsatsområder i handlingsplanen 
 

Den nye handlingsplanen for Bidrags- og oppdragsaktivitet, og eksternfinansiering 
2020-2026 har fire innsatsområder, som blir omtalt i følgende rekkefølge:  
 
Innsatsområde 1: Faglig kvalitet og konkurransedyktighet 
Innsatsområde 2: Økt eksternfinansiering  
Innsatsområde 3: Strategisk arbeid med utlysninger og finansieringskilder 
Innsatsområde 4: Profesjonalisering av søknadsutvikling og prosjektutvikling  
 
Alle fire innsatsområder blir beskrevet med delmål og hovedaktivitetene som er koblet til disse. 
Videre er ansvarlige for oppfølgingen av disse aktivitetene identifisert, samt tidsrommet for 
implementeringen i perioden 2022-2026. 
 

 

Innsatsområde 1: Faglig kvalitet og konkurransedyktighet 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: Ansatte 
rekrutteres strategisk, 
også på eksterne midler 

Relevant forskningskompetanse 
innen KMD sine satsninger 
skrives tydelig inn i stillings-
utlysninger og vektlegges i 
rekrutteringsprosesser.Mangfold i 
staben vektlegges,  

Det satses på å inkludere 
stillinger som 
postdoktorer/innstegsstillinger i 
større forskningsprosjekt.  

Samarbeidspartnere identifiseres 
for å kunne tiltrekke seg offentlig 
ph.d.- og nærings-ph.d.-
kandidater 

Utlyse en stipendiatstilling der 
perspektiver på mangfold inngår  

Fagmiljøene jobber strategisk mot 
å tiltrekke seg aktuelle Marie 
Curie scholarship-kandidater.  

 
Instituttledere  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
 
 
Fakultets- og 
instituttsledelse, 
forskningsadm. 
 
 
Fakultetsledelse 
 
 
Instituttledere, 
(forsker)gruppel
edere, 
forskningsadm. 
 

 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fra 2023 
 
 
 
 
Fra 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Fra 2022 

Delmål 2: Tilrettelegge 
for mer sammen-
hengende forskningstid   

Forskningsandelen i stillingen 
skjermes bedre. (UiB FRAM) 

Økt bruk av administrative 
ressurser finansiert av prosjekt og 
bruk av studentressurser i 
studentdrevne prosjekt for å 
avlaste faglig ansatte med 
prosjektrelaterte oppgaver.  

Forskningen synliggjøres bedre 
ved at institusjonen krediteres når 
forskningstid er benyttet i 

 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
 
 
 
 
Faglig ansatte 

Kontinuerlig  



eksternfinansierte prosjekt. 

Delmål 3: Styrke 
samarbeidet med 
eksterne fagmiljøer som 
er ledende og som kan 
utfordre KMD 

 

Utvikle og delta i tematiske 
forskningsmiljøer som synliggjør 
KMDs rolle i forskningen og 
samfunnet  

Være en pådriver i nasjonale og 
internasjonale nettverk (f.eks. 
AEC, ELIA, SAR, RC, ANMA, 
CIRRUS) 

Inngå flere institusjonsavtaler om 
samarbeid med institusjoner med 
en komplementær profil 

Utpeke fagansatte som kan bidra 
i internasjonale arbeidsgrupper  

 
Instituttledere/(f
orsker)gruppele
dere 
 
 
Instituttledere/(f
orsker)gruppele
dere, 
forskningsadm. 
 
Instituttledere/(f
orsker)gruppele
dere 
 
(forsker)gruppel
edere 
 

Kontinuerlig  

Delmål 4: Opprette 
forskningsgrupper ved 
instituttene  

Tilrettelegge for flere faglige 
møteplasser  

 

Lyse ut interne incentivordninger 
som øker tverrfaglighet og fører 
frem til større eksternfinansierte 
søknader  

Styrke rekruttering til tematiske 
satsninger i fagmiljøene.  

Innarbeide tverrgående temaer 
som bærekraft, mangfold, 
inkludering og likestilling i 
forskningsgrupper der det er 
naturlig 

 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
(forsker)gruppel
edere 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 

 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Fra 2022 
 
 
 
 
Kontinuerlig  
 
 
Fra 2022 

Delmål 5: Øke 
institusjonell forankring  

Instituttleder må være kjent med 
alle søknader og prosjekt 

Etablere en kultur for at ansatte 
inviterer andre kollegaer til 
tverrfaglig (prosjekt)samarbeid 

Redusere sårbarheten med 
individuelle prosjekt og stimulere 
til å inkludere kollegaer inn i 
arbeidspakker der det er naturlig 

Skape tverrfaglige møteplasser 
der søkere presenterer større 
(prosjekt)søknader for hverandre 
og et lokalt fagpanel som gir 
tilbakemelding før endelig søknad 
sendes  

 
Instituttledere 
 
 
Instituttledelse, 
(forsker)gruppel
edere 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
 
 
(forsker)gruppel
edere, 
forskningsadm.  

Kontinuerlig  



 

Innsatsområde 2: Økt eksternfinansiering  

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: Øke 
deltakelsen i EU sine 
rammeprogram, enten 
som partner eller som 
koordinator  

Få opp antallet aktuelle søkere til 
ERC 

 

Delta i Horisont Europa, Pillar II-
prosjekt innen cluster 1: Helse og 
2: Culture, Creativity and 
Inclusive Society  

Bygge opp et tverrfakultært 
Creative Industries-prosjekt eller 
kreativt Europaprosjekt  

Bruke utdannings- og 
forskningsprogram, PKU og 
kulturrådet sine utlysninger til å 
danne grunnlaget for større 
tverrfaglige EU-søknader 

 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
forskningsadm. 
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
forskningsadm. 
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
forskningsadm. 
 
Fakultetsledelse, 
instituttledere, 
forskningsadm. 

 
Fra 2023  
 
 
 
 
Fra 2022-
2023 
 
 
 
Fra 2023 
 
 
 
Fra 2022 

Delmål 2: Øke andelen 
innovasjonsprosjekt med 
inkludering av partnere 
fra arbeids-, nærings- og 
kulturlivet  

Etablere flere samarbeidsavtaler 
med næringslivet  

Benytte seg av muligheter som 
ligger i «VIS – Innova-
sjonsselskap» til å inkludere 
innovasjonstenkning i KMD sine 
prosjekt  

Inkludere innovasjon i strategiske 
utlysninger fra fakultetet 

Bruke forskningsinfrastrukturen til 
KMD aktivt i kontakten med 
samarbeidspartnere 

 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
Fakultets- og 
instituttledlese, 
forskningsadm. 
 
 
 
Fakultetsledelse 
 
 
Fakultetsledelse, 
(forsker)gruppele
dere, 
forskningsadm. 
  

Kontinuerlig  

Delmål 3: Øke økono-
miske insentiver til å 
søke større forsknings-, 
utdannings- og 
innovasjonsprosjekt  

Sette av midler i budsjettet til 
større søknadsprosesser 

Frikjøpe fagpersoner som jobber 
med større eksternfinansierte 
søknader som fakultetet vil støtte  

 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
 

Kontinuerlig  

Delmål 4: Bruke 
mobilitetsordninger 
strategisk slik at 
mobilitetsopphold danner 
grunnlaget for fremtidig 
forskningsprosjekt  

Oppfordre unge forskere 
(inkludert ph.d.-kandidater) til å 
søke om mobilitetsstipend  

 

Promotere Erasmus+ 
ansattmobilitet til å etablere og 
utvide nettverk  

 
Instituttledere, 
(forsker)gruppele
dere, forsknings-
adm. 
 
 
Forskningsadm.  

Kontinuerlig  



 
 
 

Innsatsområde 3: Strategisk arbeid med utlysninger og finansieringskilder  

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: Synliggjøre 
våre fagmiljø i EUs 
rammeprogram og 
forsknings- og 
kulturrådets utlysninger 

Påvirke gjennom å spille inn 
forslag til utformingen av 
rammeprogram/utlysninger 

Identifisere gode KMD-eksempler 
innenfor viktige satsinger og 
synliggjøre aktiviteten vår bedre 
mot eksterne miljøer, gjennom 
prosjekt, konferanser og bruk av 
nettsider og sosiale medier  

 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
forskningsadm. 
 
(forsker)gruppele
dere, 
forskningsadm. 

Kontinuerlig  

Delmål 2: Delta aktivt i 
nasjonale og internasjo-
nale nettverk og opp mot 
relevante organisasjoner 

Holde presentasjoner på 
relevante arrangement og 
konferanser som presenterer 
KMD sitt arbeid på et overordnet 
og helhetlig nivå  

 

Delta i relevante råd og utvalg 
som synliggjør KMD 

 

Øke tilstedeværelsen i Brussel og 
jobbe aktivt mot europeiske 
forskningsprogram som har et 
sterkt kulturelt/kunstnerisk fokus 
(Kreativt Europa, Horisont 
Europa, mm.)   

Etablere og bidra i fora for 
belysning av samspillet mellom 
akademisk frihet, mangfold, 
inkludering og likestilling 

 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
(forsker)gruppele
dere, 
forskningsadm. 
 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
(forsker)gruppele
dere, 
forskningsadm. 
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse, 
(forsker)gruppele
dere, 
forskningsadm. 
 

Fakultets- og 
instituttledelse, 
(forsker)gruppele
dere, 

Kontinuerlig  

Delmål 3: Styrke 
nasjonal finansiering av 
kunstnerisk utviklings-
arbeid 

Styrking og posisjonering av PKU 
ved å 1) ha god søkermengde fra 
UiB hvert år og 2) nevne PKU i 
relevante høringer  

Jobbe strategisk mot Kulturrådet 
sine KU-forskningsprogram og 
stimulere våre miljøer til å søke 
på ordninger kulturrådet lanserer 

Sikre samarbeidspartnere inn mot 
kultursektoren   

 

Synliggjøre de direkte og indirekte 
kostnader gjennom egenandeler i 

 
Fakultets- og 
instituttledlese, 
forskningsadm. 
 
 
Fakultets- og 
instituttledlese, 
forskningsadm. 
 
 
Fakultets- og 
instituttledlese, 
forskningsadm. 
 
 
Økonomi, 
forskningsadm. 

Kontinuerlig  



PKU-søknader  

Delmål 4: Synliggjøre og 
styrke rammene for 
tverrfaglig arbeid  

Invitere fagansatte til et best 
practice-seminar som illustrerer 
gode samarbeidsmodeller for 
tverrfaglig samarbeid, både 
internt på UiB og i prosjekt med 
eksterne aktører 

Oppfordre til tverrfaglig samarbeid 
i fakultetets egne strategiske 
utlysninger som KMDs 1) 
strategiske midler og 2) KU-
prosjektmidler. 

Bruke fakultetets strategiske 
midler til å stimulere til prosjekt 
som fokuserer på mangfold og 
inkludering 

 
Forskningsadm.  
 
 
 
 
 
 
Fakultetsledelse 
 
 
 
 
 
Fakultetsledelse 

 
2023 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig  

Delmål 5: Styrke og 
tydeliggjøre 
forskningsledelse  

Etablere et forum for 
forskningsadministrasjon og 
forskningsledelse  

Skape en enhetlig forståelse på 
fakultetet om hvilken kompetanse 
forskningsledere må ha. 

Gjennomføre jevnlige seminarer 
og workshops for 
forskningsledere for å styrke 
kompetanse i søknadsskriving, 
gruppe- og prosjektledelse. 

 
Fakultets- og 
instituttledelse  
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 
 
 
Fakultets- og 
instituttledelse 

2022 

 

Kontinuerlig  

 

Fra 2022 

Delmål 6: Videreutvikle 
satsingen på 
forskningsbasert 
utdanning  

Identifisere og delta i relevante 
kvalitets- og utdanningsprogram 
som kan være en testmulighet for 
å videreutvikle studieprogram 

Oppfordre fagansatte til å 
inkludere studenter i 
(forsknings)prosjekt og tildele 
studenter en aktiv rolle i prosjekt 
(f.eks. gjennom vit.ass.-stillinger) 

 
Fakultetsledelse, 
forskningsadm. 
 
 
 
Instituttledere, 
forskningsadm. 

 
Fra 2022 
 
 
 
 
Fra 2022 

 
 
 

Innsatsområde 4: Profesjonalisering av søknadsutvikling og prosjektoppfølging  

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål 1: Øke 
synligheten av forsk-
ningsadministrasjonen 
for faglig ansatte og 
KMD-ledelse 

Hvert institutt har en dedikert 
forskningsrådgiver knyttet til seg 
som bistår instituttleder/ 
(forsknings)gruppeleder i 
søknads- og driftsfase av ekstern-
finansierte prosjekt. 

 
Fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 

Kontinuerlig 



Forskningsadministrasjonen 
utvikler oversikter over aktuelle 
søkemuligheter for det enkelte 
institutt og deler disse med de 
ansatte på en strukturert og 
tydelig måte.  

Forskningsadm. blir inkludert i 
forskningsforum eller faglig 
relevante forum ved instituttene  

Fakultetsdirektør, 
forskningsadm. 
 
 
 
 
 
Instituttledere, 
(forsker)gruppele
dere 
 

Delmål 2: Profesjonali-
sere BOA-prosessen på 
fakultetet 

Søknadskalenderen er oppdatert 
og tilgjengelig for faglig ansatte 

Workshoper med aktuelle søkere 
blir organisert for å øke impact på 
prosjektsøknader og forbedre den 
institusjonelle forankringen til 
prosjekt.  

Egenandeler og finansiering for 
prosjekt synliggjøres tydelig i 
prosjektsøknader.   

Rutiner for godkjenning av 
søknader som skal sendes fra det 
enkelte institutt etableres og 
iverksettes. 

Forskningsrådgiver og 
prosjektøkonom er sentrale i 
forberedelser av søknader og drift 
av prosjekt. 

Tilbakemeldinger på søknader blir 
systematisert for å øke 
kompetansen på fagmiljøenes 
styrker og svakheter i søknader 
som sendes fra KMD.  

 
Forskningsadm. 
 
 
Forskningsadm. 
 
 
 
 
 
Prosjektøkonom, 
forskningsadm.  
 
 
Instituttledelse, 
forskningsadm.  
 
 
 
Fakultetsdirektør, 
forskningsadm.  
 
 
 
Forskningsadm.  

Kontinuerlig  

Delmål 3: Sikre 
nødvendig BOA-
kompetanse  

Øke kompetansen i forsknings-
administrasjonen om BOA-
prosesser og personalressurser 
for å heve 
rådgivningskompetansen  

Forskningsadm. deltar i FIA sine 
UiB OPP-kursmoduler som 
fokuserer på søknadsstøtte- og 
prosesser. 

 
Fakultetsdirektør, 
forskningsadm. 
 
 
 
 
Forskningsadm. 

Fra 2023 

 

 

Kontinuerlig 
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Revisjon av Handlingsplan for infrastruktur 
 

Bakgrunn: 
Universitetsstyret bad i styresak 131/17 om at det skulle utarbeides fakultetsvise 
handlingsplaner  for større forskningsinfrastrukturer, og Fakultet for kunst, musikk og design 
behandlet handlingsplan for infrastruktur i møtet 24. oktober 2019 (sak 62/19). 
Handlingsplanen ble revidert i desember 2020 (sak 91/20). 

 

Det er nå Utvalg for forsking og forskerutdanning (UFF) som har ansvar for oppfølging av 
handlingsplanen. Den ble derfor behandlet i UFF-møte 6/12 2021, og frist for innspill til 
fakultetet var 8/12 2021.  

 
Status for handlingsplanen 
Det arbeides med innsatsområdene både på institutt og fakultetsnivå, og det er nå oppfølging 
på alle punkter i planen. 

 Innenfor Innsatsområde A vil vi særlig nevne at KMD har fått to tilslag på søknader 
til universitetets infrastrukturavsetning også i 2021. Det er også sendt en søknad til 
Forskningsrådets program for forskningsinfrastruktur som planlagt. Svar ventes før 
nyttår. Det gjennomføres årlige infrastrukturmøter for å vurdere behov og prioritere 
innkjøp og satsinger. Delmål A1, pkt 1-3 er derved gjennomført etter planen. 
Delmålene A3 og A5 er revidert og har fått nye hovedaktiviteter. 

 Innenfor Innsatsområde B er organisasjonsform, driftsmodell, modell for 
kompetanseutvikling for verkstedene gjennomført i forbindelse med 
verkstedevalueringen. Delmål B2 anses som gjennomført.   

 Innenfor Innsatsområde C har opplæring vært en viktig satsing også i 2021, og de 
fleste  opplæringsoppleggene fungerer godt. Opplæring vil bli fulgt opp kontinuerlig i 
2022. Det er utviklet system for prioritert booking av ROM61 for ansatte og 
stipendiater, så delmål C2, pkt 3 anses som gjennomført.  

 Arbeidet med kartlegging av utstyr og infrastruktur samt de øvrige vurderingene 
som lå i mandatet har dessverre blitt svært forsinket på grunn av 
koronapandemien. Kartleggingen, som  skal danne grunnlag for flere 
oppfølgingspunkter i planen, er nær ferdigstilt, og arbeidsgruppen venter å kunne 
levere sin rapport i løpet av første kvartal 2022. 

 

 
Det er gjort følgende endringer i handlingsplanen: 

 Avsnitt 7 i innledningen er språklig presisert 
 Delmål som er gjennomført er fjernet fra planen 
 Det er lagt inn tidsrom der dette manglet 

Dato: 9/12 2021 

Arkivsaksnr: 2021/19787  

Fakultet for kunst, musikk og design 

78/21 

16/12 2021 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 



  

 
 
 
   

2 
 

 Mindre typografiske feil og mangler er rettet opp 

 

Forslag til revidert handlingsplan er vedlagt. 

 
Forslag til vedtak: 

 

Fakultetsstyret vedtar revidert forslag til Handlingsplan for infrastruktur 2019-2022  med 
de kommentarane som kom frem i møtet 

. 
 

 
 
 

Frode Thorsen 
Dekan   
 
 
  
 
Vedlegg:  

  Forslag til revidert Handlingsplan for infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/12 2021 KJT 



 

 

 

INNLEDNING  
 

KMD har ambisjoner om å: 
 være ledende på våre fagfelt nasjonalt og internasjonalt 
 være en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljø, 

universitetssamfunnet, nærings- og samfunnsliv 

 
Disse målene er styrende for de prioriteringene vi gjør i utdanning og forskning, samt 
utviklingen av KMD som kulturinstitusjon. 

 
KMDs handlingsplan er utarbeidet på bakgrunn og forståelse av infrastruktur hentet fra 
UiB sin handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018-2022 med spesiell vekt på: 

 
Aktivt benytte forskningsinfrastruktur som ressurs i forskerutdanning og undervisning 

 
Tilgjengelighet: For å kunne nå målene må UiBs felles forskningsinfrastruktur (dvs. 
vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, samt 
kjernefasiliteter og større forskningsfasiliteter) etableres og videreutvikles systematisk og 
langsiktig, slik at alle fagmiljøer får tilgang til infrastruktur som er tilpasset oppgavene og 
holder høy kvalitet. I dette ligger også bidrag til infrastruktur for lagring, tilgjengeliggjøring og 
deling av data 

 

 
 
 
 
 
Handlingsplan for 
infrastruktur for KMD 



 
 
KMD har sterke fagmiljøer med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner. Dette 
gir grunnlag for eksperimentell tverrfaglighet. Ved KMD møtes kunstnerisk utviklingsarbeid og 
vitenskapelig forskning i felles satsingsområder. Vi stimulerer til tverrfaglige og 
tverrkunstneriske innfallsvinkler i prosjekter og undervisning. På dette grunnlaget arbeider vi 
med å utvikle en infrastruktur godt tilpasset KMDs fagfelt. 

 
Høy kvalitet i forskning og undervisning krever infrastruktur av høy kvalitet. Ved KMD er 
verksteder, undervisnings- og studioareal, spesialrom og spesialutstyr en forutsetning for 
både undervisning og forskning. Etablering, oppdatering og vedlikehold av slik infrastruktur 
krever betydelige investeringer. 
 
Foruten fysisk infrastruktur krever KMDs virksomhet sikker digital infrastruktur for 
arkivering, lagring og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig 
forskning. KMD vil være en pådriver for å utvikle bedre nasjonal digital infrastruktur for 
kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette må utvikles sammen med UiB og relevante 
nasjonale internasjonale samarbeidspartnere. Arbeidet krever betydelige investeringer, 
kontinuerlig vedlikehold og oppdateringer. 

 
 
KMD vil være en pådriver for å utvikle bedre nasjonal digital infrastruktur for kunstnerisk 
utviklingsarbeid. 
 

 

Nybygg for Griegakademiet er et overordnet mål for relevant infrastruktur på KMD 

 
  



 
A. INNSATSOMRÅDE: 

Infrastruktur som øker kvaliteten og bygger opp om forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, 
innovasjon, undervisning og formidling. 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål A1: 
Sikre gode prosesser og 
organisatoriske rammer for 
etablering, oppgradering og 
utvikling av fakultetets 
samlede infrastruktur. 

Vurdere 
 
-Verkstedsfasiliteter 
for Visuell 
kommunikasjon 
 
-Gode midlertidige tiltak for 
Griegakademiets studenter 
og ansatte i påvente av 
nybygg 
 
-Plan og budsjett for utvidet bruk 
av   Nygård skole 

Fakultetsledelse Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 

  
Etablere en budsjettmodell for 
langsiktig avsetning til 
infrastruktur 

 
Fakultetsdirektør 

 
2022 

Delmål A2: 
Styrke fakultetets avsetning 
til infrastruktur og være aktiv 
i innhenting av 
infrastrukturmidler fra UiB 
sin sentrale avsetning 

 
Utvikle konkurransedyktige 
søknader til den sentrale 
avsetningen ved UiB 

 
Søke ekstern finansiering av 
digital infrastruktur, nasjonalt og 
internasjonalt 

 
Fakultetsledelse/ 
Instituttledere 

 
Årlig i juni/august 

Delmål A3: 
KMD skal være en pådriver 
for å utvikle bedre nasjonal 
digital infrastruktur for 
kunstnerisk utviklingsarbeid 

 
Fremme initiativ i UHR-
kunst, design og arkitektur 
og andre fora for 
kunstnerisk 
utviklingsarbeid 

    
Fakultetsledelsen 

 
Kontinuerlig 

  

Delmål A4: 
Ha relevante og oppdaterte 
nettsider som bidrar til å 
synliggjøre KMDs 
infrastruktur med linjer og 
ansvar for ansatte og 
studenter ved KMD 

 

Utarbeide en ny nettbasert 
felleskalender med effektiv 
løsning for oversikt over 
undervisning, forelesninger, 
møter o.l. 

 

Fakultetsledelsen 

 

 

2022 
 

Delmål A5: 
KMDs infrastruktur skal 
være med på å styrke vår 
vår konkurranseevne i 
søknader om eksterne 
midler 

 
 
Synliggjøre infrastuktur og 
infrastrukturkostnadene/ 
leiestedskostnadene i søknader 

 
 
Fakultetsledelse/ 
forskningsadm 

 
 
Kontinuerlig 

 
 
 
 
 

B. INNSATSOMRÅDE: 
Etablere gode rammer for drift av infrastrukturen ved KMD. 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål B2: Bedre 
retningslinjer for 
ansattes og 
studenters bruk av 
infrastruktur. 

Utvalg for forsking 
og forskerutdanning 
fungerer som 
arbeidsgruppe som 
gjennomgår og 
oppdaterer 
retningslinjer for 
tilgang til infrastruktur 

Brukerutvalgene på GA 
og M61 

Kontinuerlig 

 
 
 



 
 

C. INNSATSOMRÅDE: INFRASTRUKTUR SOM RESSURS I FORSKNING, FORSKERUTDANNING OG UNDERVISNING 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 

Delmål C1: Utviklingen av 
infrastruktur skal være 
fundert på fakultets strategi 
knyttet til forskning, 
undervisning og formidling 

Videreutvikle gode rutiner 
for samarbeid mellom 
teknikere og faglig 
ansvarlige. 

Fakultetsdirektør/ 
verksmestre 

Kontinuerlig 

 Sikre oversiktlig 
informasjon gjennom 
nettsider. 

 Vår 2022 

 Etablere en fullstendig 
oversikt over all 
infrastruktur som grunnlag 
for strategiske valg 

 Vår 2022 

 
Delmål C2: Sikre tilgang for 
ansatte, stipendiater og 
studenter til fakultetets 
infrastruktur. 

 
Gi tilpasset opplæring og 
tilgang til nødvendig 
infrastruktur på fakultetet 

 
Fakultetsledelse/instituttleder 

 

Kontinuerlig 

  
Etablere elektronisk 
bookingsystem for 
infrastruktur 

 
Fakultetsdirektør/ 
Instituttledere 

 
Vår 2022 

  
Oppfølging og opplæring av 
veiledere og stipendiater i 
bruk av Research 
Catalouge. 

 
Forskningsadministrasjon Kontinuerlig 

 

Delmål C3: Bruke relevant 
infrastruktur i 
undervisningen på alle nivå. 

 

Gi systematisk opplæring i 
metoder, verktøy, utstyr og 
spesialrom 

 

Fakultetsledelse/ 
Instituttledere 

 
Kontinuerlig 

 
Delmål C4: Gjøre alle 
brukere trygge i bruk av 
infrastruktur og ivareta HMS. 

 

Gjennomføre relevant 
HMS- opplæring 

  
Kontinuerlig 

 
Delmål C5: Gjøre digital og 
fysisk infrastruktur, arealer, 
verksteder, instrumenter og 
annet utstyr, så tilgjengelig 
som mulig. 

 
Jevnlig innhente forslag til 
endringer og forbedringer 
fra brukerne, gjerne via et 
enkelt innmeldingssystem 

 
 

 
Fakultetsledelse/ 
instituttledere 

 
Kontinuerlig 

  
Omvisning for søkere til 
studier ved KMD og ved 
ansettelser 

  
Kontinuerlig 

 
Delmål C6: Formidle 
infrastrukturressursene 
KMD rår over ifm 
rekruttering 

 
Gjøre infrastruktur og 
verkstedsfasiliteter synlig 
på nettsider 
 
 

  
Kontinuerlig 

 
Delmål C7: Få på plass et 
bookingsystem som er 
kompatibelt med 
timeplansystem for våre 
studenter 

 
Utarbeide en krav-
spesifikasjon og undersøke 
hva som finnes av system 
som kan implementeres. 

 
Fakultetsdirektør 

 
Vår 2022 
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Revisjon av handlingsplan for studentrekruttering 

 

Bakgrunn 

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

krav om en årlig gjennomgang og revisjon. SU-KMD har behandlet saken i møte 25. november 

(SU-KMD 27/21), på bakgrunn av innspill fra programstyrene. Det har vært påpekt at 

handlingsplanen for studentrekruttering har et høyt detaljnivå og uklar ansvarsfordeling.  

På den annen side er det også tatt til orde for at handlingsplanen nettopp bør ta høyde for 

innsatsområder der både fagmiljø, ledelse og administrasjonen er involvert med egne 

ansvarsområder under følgende hovedmål:  

     A. Rekruttering gjennom målrettede rekrutteringsaktiviteter.  

     B. Rekruttering gjennom informasjon og kommunikasjon.  

     C. Rekruttering gjennom selvpresentasjon og utadrettet faglig aktivitet.  

     D. Rekruttering gjennom opptaksprosessen 

 

Til saken 
Programstyrene ble invitert til å spille inn til SU-KMD sine prioriteringer i arbeidet for å fremme 

studentrekruttering. Innspillene samlet sett kan alle relateres til hoved- og delmål i 

handlingsplanen (jf SU-KMD 27/21):  

• Hjemmesider: oppdatert og kvalitetsikret (B) 

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

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

• Studentpresentasjoner (/ alumni?) (A og D) 

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

• Skolebesøk og turneer (fagpersonale) (C) 

• Annonsering, utsending av informasjon (A og B) 
 

Studieutvalget diskuterte særlig organisering av arbeidet i henhold til gjeldende handlingsplan, 

og forankring i instituttene. Det ble foreslått å gjøre noen omlegginger av handlingsplanen for å 

tydeliggjøre oppgaveansvar og prioriteringer for kommende periode, men innenfor de definerte 

innsatsområdene. Det var enighet om at det særlig under hovedområdet C er et potensiale vi 

bør vekte. SU-KMD anbefalte at instituttene måtte utfordres på dette punktet. 

 

Studieutvalgets medlemmer understrekte betydningen av at hvert av programmene og 

instituttene profileres i rekrutteringsarbeidet. Målgruppene for KMDs studietilbud er svært 

forskjellige, og rekrutteringstiltakene må skreddersys i henhold til dette. 

 

På dette grunnlaget ble prodekan for utdanning gitt fullmakt til en bearbeiding av foreliggende 

handlingsplan for kommende periode 2022, med tydeliggjøring av ansvar for oppfølging 

(vedlegg).  
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Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert handlingsplan, med de innspill som kom frem i 
møtet. 

 

 

 

Frode Thorsen 
Dekan   
 
 
  
 
Vedlegg:  

•  Forslag til revidert handlingsplan for studentrekruttering 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handlingsplan for 
studentrekruttering 

HANDLINGSPLAN 2018 – 2022 // Fakultet for kunst, musikk og design, UiB 



INNLEDNING 
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er avhengig av et stort tilfang av søkere på et 
høyt nivå for å bygge et sterkt undervisningsmiljø, uteksaminere studenter på et høyt 
internasjonalt nivå og nå måltallene. KMDs strategiplan uttrykker ambisjoner om å skape et 
internasjonalt studentmiljø og fremme mangfold i samfunnet. Den beskriver gode 
studieprogrammer som en viktig stimulans og forutsetning for sterke forskningsmiljøer der 
studentene knyttes tett til forskningsaktiviteten. Dette krever en offensiv og målrettet 
handlingsplan for rekruttering av dyktige og ambisiøse studenter – nasjonalt og 
internasjonalt, fra ulike miljøer og med et fokus på mangfold.

KMD er i sterk konkurranse med andre institusjoner om å rekruttere gode studenter, både 
nasjonalt og internasjonalt. Vi konkurrerer med institusjoner som bruker betydelige ressurser 
på å markedsføre sine studier,og i enkelte av programmene våre er det utfordrende å nå 
måltallene. Realiseringen av de ulike hovedaktivitetene vil kreve mer ressurser enn 
fakultetet har brukt til nå. Lave studenttall kunne få store økonomiske konsekvenser for 
KMD, derfor er det særlig viktig å legge vekt på at måltallene nås i alle programmene.

KMDs kvaliteter og fortrinn – fra studiemiljø og verksteder med det beste av tilgjengelig 
utstyr til de faglig ansattes kompetanse – vil være grunnlaget for rekrutteringen, ikke minst til 
masterstudiene. I konkurransen med et bredt spekter av utdanningsinstitusjoner er det viktig 
at KMDs studier blir synlige gjennom instituttenes og studieprogrammenes klart definerte 
satsningsområder.  

Mange er involvert i rekrutteringen, og det er viktig med samhandling for å få flyt i 
prosessene. Studieprogrammene innenfor kunst, musikk og design rekrutterer fra ulike 
miljøer. Rekrutterings-aktivitetene må derfor tilpasses de enkelte studier. I tillegg krever 
rekrutteringen til bachelor og master ulike tiltak. Vi har likevel ikke valgt å skille master og 
bachelor i ulike innsatsområder, men fremheve aktiviteter rettet mot de to nivåene i 
beskrivelsen av aktivitetene.   

Innsatsområder: 
A. Rekruttering gjennom målrettede rekrutteringsaktiviteter.
B. Rekruttering gjennom informasjon og kommunikasjon.
C. Rekruttering gjennom selvpresentasjon og utadrettet faglig aktivitet.
D. Rekruttering gjennom opptaksprosessen.

Innsatsområdene, og hovedaktivitetene under disse, følger en helhetlig rekrutteringsprosess, 
fra arbeidet med å gjøre studiene kjent – langt utenfor Bergen – via bred informasjon og et 
personlig møte med studiestedet, til en individuell oppfølging av studenter som har fått 
studieplass. Ikke minst må den faglige virksomheten som blir synlig i utadrettede 
arrangementer og utstillinger – også presentasjonen av KMDs forskningsvirksomhet – 
fungere som en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Alle studenter og ansatte må være aktive 
ambassadører for fakultetet og dets fagområder og tenke rekruttering når de presenterer sin 
faglige virksomhet til et større publikum.   

Samlet – og i samspill – skal både presise og differensierte rekrutteringsaktiviteter innenfor 
innsatsområdene overbevise potensielle søkere om at de gjennom KMDs studier kan 
realisere sine drømmer. 



Innsatsområder for studentrekruttering til KMD for perioden 2018-2022 
A. REKRUTTERING GJENNOM MÅLRETTEDE REKRUTTERINGSAKTIVITETER
Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 
Delmål 1:  
Gjøre KMD og KMDs 
studieportefølje kjent 
og attraktiv for 
potensielle søkere 
gjennom fakultets- og 
instituttinitierte 
aktiviteter. 

Fakultetet v/kommunikasjon 
og utdanning 
Instituttene v/programstyrene 

Åpen dag ved fakultetet hvor 
studiene presenteres med 
informasjon og aktiviteter 
skreddersydd for besøkende 
potensielle søkere. 

Skolebesøk/miljøbesøk, nasjonalt 
og nordisk, med målrettet 
aktivitet og informasjon for 
rekruttering til spesifikke program. 

Deltagelse på arrangementer der 
fakultetets studieportefølje 
presenteres på en attraktiv, 
spennende og inkluderende 
måte. 

Presentasjon av mulighetene i 
masterstudiene til egne 
bachelorstudenter, og 
gjennomgang av søknads- og 
opptaksprosess. 

Fakultetet v/utdanning 
Instituttene v/
programstyrene 
studentmentorene

Fakultetet v/
kommunikasjon og 
utdanning 

Instituttene v/
programstyrene 
Vitenskapelig ansatte 

 Årlig

Kontinuerlig 

Delmål 2:  
Gjøre KMD og KMDs 
studieportefølje kjent 
og attraktiv for lærere, 
rådgivere og rektorer 
gjennom aktiv 
relasjonsbygging. 

Deltagelse i fagnettverk i den 
videregående skole og fagskoler 
for målrettet informasjon til 
relevante skolemiljøer. 

Planlegge presentasjoner til 
Faglig-pedagogisk dag på 
innspill fra spesifikke fagmiljøer i 
den videregående skole. 

Invitere lærere i videregående 
skoler, folkehøgskoler, 
fagskoler, forskoler til å delta på 
faglige seminarer ved KMD. 

Instituttene v/instituttleder 

Fakultetet v/kommunikasjon 
og utdanning 
Instituttene v/programstyrene 

Instituttet v/instituttleder 
Vitenskapelig ansatte 

Kontinuerlig

Årlig

Kontinuerlig. 



B. REKRUTTERING GJENNOM INORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 
Delmål 1:  
Gjøre kjent hvilke 
studier KMD tilbyr og 
motivere potensielle 
søkere til å søke mer 
informasjon. 

Fakultetet v/kommunikasjon Benytte relevante kanaler og 
arenaer slik at informasjon om 
studieaktiviteter når ut til 
potensielle søkere. 

Utvikle plan for arbeid med KMDs 
arrangementskalender med interne 
og eksterne arrangementer som 
rekrutteringsverktøy. 

Målrettet informasjon til 
videregående skoler, folkehøg-
skoler, fagskoler, forskoler for 
spesifikk informasjon om 
studietilbudet ved fakultetet.

 Kontinuerlig

Delmål 2: 
Utvikle nettsidene slik 
at disse motiverer til å 
søke. 

Markedsføring av 
publikumsrettede aktiviteter og 
rapportering av disse. 

Optimalisere treff på  studiene i 
søkemotorer 

Utforme studie-, søknads- og 
opptaksinformasjon til 
nettsidene slik at den fremstår 
som innbydende og informativ. 

Utvikle en løsninger for 
presentasjon av studentarbeider 
på en dynamisk måte på 
nettsiden. 

Bruk av fortellinger fra 
hverdagen til stipendiater, alumni 
og brukere til å skissere 
mulighetene for et profesjonelt 
virke etter studiene. 

Fakultetet v/kommunikasjon 
og utdanning 

Kontinuerlig



C. REKRUTTERING GJENNOM SELVPRESENTASJON OG UTADRETTET FAGLIG AKTIVITET
Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 
Delmål 1:  
Gjøre kvaliteten ved 
KMD og kompetansen 
til vitenskapelig 
ansatte kjent gjennom 
interne og eksterne 
aktiviteter. 

I forbindelse med eksterne 
aktiviteter må ansatte og studenter 
være tydelige på at de 
representerer KMD. 

Gjennomføre flere aktiviteter og 
presenterte prosjekter, særlig 
innenfor forsknings- og 
satsningsområdene, i regi av KMD 
utenfor fakultetet. Flytte interne 
aktiviteter ut. 

Registrere og oppdatere CV og 
faglig profil på alle ansatte på 
profilsidene på uib.no. 

Vitenskapelig ansatte 
Instituttene v/instituttleder 
Fakultetet v/kommunikasjon 

 Vitenskapelig ansatte 
Instituttene v/instituttleder 

Kontinuerlig 

Delmål 2:  
Skape en forståelse 
av fakultetets 
kunstfaglige 
virksomhet – og 
kvaliteten på denne –
gjennom å synliggjøre 
undervisnings-
aktiviteter og bidrag på 
de profesjonelle 
arenaene. 

Dokumentere undervisnings-
aktiviteter til bruk i formidling i 
relevante kanaler. 

Jevnlig oppfordre studenter, 
stipendiater og alumni til å 
fortelle om studiemiljø, 
hverdagen på studiene og 
mulighetene etter studiene.  

Vitenskapelig ansatte 

Instituttene v/
programstyrene KSU 

Kontinuerlig 



D. REKRUTTERING GJENNOM OPPTAKSPROSESSENE
Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom 
Delmål 1:  
Gi søkerne et godt 
inntrykk av fakultetet 
som studiested 
gjennom en positiv 
opplevelse av 
opptaksprosessene 

Publisere og sende ut klar og 
entydelig informasjon i forkant av 
opptaksprosessene. 

Fakultetet v/Utdanning 

Utforme og tilgjengeliggjøre klar 
og entydelig informasjon om 
forløpet i opptaksprøvene med 
vekt på hvem og hvor søkerne 
skal møte. 

Fakultetet v/Utdanning 

Rekruttere studentrepresentanter 
som sosiale ambassadører til 
omvisninger, til å svare på 
spørsmål, være tilgjengelige for 
søkerne og skape en atmosfære 
av trygghet. 

Fakultetet v/Utdanning 
Instituttene v/programstyrene 
KSU v/leder 

Samordne informasjon og avklare 
roller mellom administrasjon og 
faglige representanter gjennom 
jevnlige møtepunkter og tydelige 
mandater. 

Fakultetet v/Kommunikasjon 
Instituttet v/instituttleder 

Årlig 

Delmål 2: 
Sikre at søkere med 
tilbud begynner på 
studiene ved 
fakultetet. 

Følge opp i etterkant av opptaket 
med tilbakemeldinger, 
undersøkelser og evaluering.  

Sende ut informasjon om 
kommende aktiviteter nye 
studenter skal være med på. 

Koordinere tidspunkt for 
utsendelse av tilbud om 
studieplass med andre 
konkurrerende institusjoner. 

Fakultetet v/utdanning 

Instituttet v/instituttleder 
Fakultetet v/utdanning

Fakultetet v/utdanning 

Umiddelbart etter at tilbud er 
gitt 

Årlig




