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                           Kunstnerisk grunnlag. 
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SAK 58/22          Redesign av MA kuratorpraksis og MA design, oppretting av nye valgemner ved  
                           BAHF musikk. 

Sak 59/22 Orienterings- og referatsaker  

 
a) Status for strategiprosessen 
b) NOKUT tilsyn – fremdrift  
c) KMD som miljøfyrtårn  
d) Helhetlig Internkontroll – status  
e) Tid til forskning – status for utvikling av verktøy 
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Frafall: Steinar Sætre 
 
Agenda 

Sak 43/22 Godkjenning av saksliste og innkalling 
  Godkjent 

Sak 44/22 Godkjenning av protokoll fra 7. september 
Godkjent med følgende kommentar: Presentasjonen fra Cecilie Ohm er ikke vedlagt. 
Vi etterspør og ettersender. 

Drøftingssaker 

Sak 45/22 Økonomirapport per september. 
Bedre tall enn august på grunn av grep som er tatt.   
Rapporten tas til orientering 

Sak 46/22 Status for nytt Griegakademiet «veien videre» 
Ingen plan B, men det mobiliseres for å påvirke endelig statsbudsjett. 
Saken tas til orientering   

Sak 47/22 Plan for utlysning av stipendiatstillinger høsten 22 og for 2023 
Plan om å lyse ut totalt 7 stillinger  
Saken tas til orientering 

Sak 48/22 Revisjon av retningslinjer og vurdering av søkerne til stipendiatstillinger på 
                            kunstnerisk grunnlag ved Fakultet for kunst, musikk og design.- UTSATT 

 
Sak 49/22 Orienterings- og referatsaker  

a) Statsbudsjett og UiB budsjett 2023 
b) Referat fra styringsdialog om kvalitet i utdanningen 
c) Løypemelding implementering av studieplaner - muntlig orientering 
d) NOKUT tilsyn – fremdrift 14.-16 november 
e) Status for strategiprosessen 
f) Rapportering til DBH (Database for statistikk for høyere utdannelse). 
g) Ekstern komité for evaluering av instituttene 
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Økonomirapport pr november 2022 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

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

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 30.11.2022 for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Økonomirapport KMD per november 

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

siden tildelt ramme ved starten av året. Rammen for 2022 er internt fordelt iht. 

fakultetsstyresak 81/21 om budsjettfordeling 2022.  

 

Dato: 09.12.2022 

Arkivsaksnr: 2021/7369 

2022/1858-39 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Sak 75/22 

15.12.2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

Inntekter Fakultet for kunst, musikk 

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

Basis 100000100 100 679      105 467      909            0,9 %

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

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

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

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

Øremerkede midler annet 4 702          1 956         251            12,8 %

Delsum øremerket 26 985        22 664        1 826         8,1 %

Sum KD-inntekt 184 178      183 638      3 741         2,0 %

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

Instituttinntekter øremerket 100535100 400            -             400            

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

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

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

Investeringer finansiert av BOA -             -             

Avskrivningsinntekter 100000100 3 500          500            3 000         600,0 %

Øvrige inntekter grunnbevilgning 500            500            -             0,0 %

Sum grunnbevilgning 185 878      185 638      3 441         1,9 %

Bidragsmidler NFR 200            200            -             0,0 %

Bidragsmidler EU 400            400            -             0,0 %

Bidragsmidler andre 6 900          6 400         500            7,8 %

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

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

Sum totalt inntektsbudsjett 193 378      192 638      3 941         2,0 %
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Pr november 2022 er totalt inntektsbudsjett kr 193,378’. KMDs grunnbevilgning (GB) pr 

november er kr 185.878 mill. kroner, hvorav grunnbevilgningen annuum utgjør 157.193 mill. 

kroner i basis og resultatmidler, øremerkede midler utgjør 26,985 mill. kroner, 

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

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

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

 

1. Status fakultetet totalt 

TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

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

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

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

Regnskapet viser at fakultetets samlede inntekter er noe høyere enn budsjett hittil i år (særlig 

BOA), samtidig som kostnader pr november viser litt underforbruk pr november måned.  

  

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR. 

 

Figur 1 viser utvikling i kostnader fra 2021 til 2022 hittil i år. I forhold til november 2021 er 

forbruket på Annen driftskostnad en del høyere enn på samme tid i 2021, og har 

sammenheng med pandemien i fjor.  

Delprosjekt Beskrivelse PeriodenavnBudsjettbeløp Annuum Øremerket

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2 235 538 260 100 -2 495 638
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2. Status grunnbevilgningen (GB) 

2.1. Status i forhold til budsjett 

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

 

Årsbudsjett viser hvordan årets tildelte grunnbevilgning, samt forventet bruk av overføringer i 

2022, er fordelt på kostnadsposter. KMDs grunnbevilgning for 2021 hadde et underforbruk 

på 23,29 mill. kroner (Overføring fra i fjor), og dette beløpet ble overført til 2022 (hhv. med 

17,81 mill. kroner på GB annuum og 5,48 mill. kroner på GB øremerkede prosjektmidler). 

Kolonnen for Årsbudsjett viser også at fakultetet har budsjettert med en overføring til 2023 

(Overføring til neste periode) på kr 13.000’. 

 

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

øremerkede prosjekter. For grunnbevilgningen samlet viser regnskapet pr november et 

underforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Underforbruket fremkommer imidlertid på 

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

• Inntekter pr november er litt lavere enn budsjett hittil i år, i hovedsak pga. reduserte 

bevilgninger til rekrutteringsstillinger.  

• Lønnskostnader viser samlet sett et merforbruk ift. budsjett hittil i år. Avviket kommer 

frem på grunnbevilgning annuum på fakultetsnivået, og til dels Kunstakademiet.   

• Andre driftskostnader viser et stort underforbruk ift. budsjett hittil i år, først og fremst på 

GB prosjekt - på rekrutteringsstillinger, brukerutstyrsmidler og vitenskapelig utstyr.  

• Interne kostnader for grunnbevilgningen viser merforbruk ift. budsjett hittil i år, og skyldes 

at en rekke interne føringer var budsjettert i november, men føres først i desember. 

 

2.2. Prognose for overføring til neste år  

Regnskapet pr november var først avsluttet 

09.12.22, så på grunnbevilgningen (GB) er 

prognose for overføring på 14 mill. kroner til 

2023 opprettholdt, fordelt med 4 mill. kroner på 

GB annuum og 10 mill. kroner på GB øremerket 

prosjekt. Det vil i sum bety en nedbygging av 

overføringene ved inngangen til 2022 på mer 

enn 9 mill. kroner.  
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Prognosen er basert på vurderinger gjort etter regnskapet pr oktober måned, og det er ikke 

rukket en ny vurdering etter november. Prognosen inkl. budsjettert tilførsel av 

brukerutstyrsmidler fra Eiendomsavdelingen. Det er avsatt 2 mill. kroner til kunstnerisk 

utviklingsarbeid som ennå ikke tildelt 

KMD. Tildeling ventes i desember og vil 

da medføre at prognosen for overføring 

endres tilsvarende.  

 

Figuren til høyre viser utvikling i 

overføringer, og viser tydelig at 

koronapandemien i 2020 og 2021 førte 

til en økning overføringene. 

  

 

 

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 2022 er på 7,5 mill. kroner. Pr november 2022 viser status på Andre 

finansieringskilder at det allerede er regnskapsført vesentlig mer enn årsbudsjettet. Det er 

særlig Kunstakademiet som har hatt mer aktivitet på BOA-prosjektene enn budsjettert. 

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

prosjekter og ett NORPART prosjekt. NFR finansieringen er også noe høyere enn 

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

 

3.2 Prognose for BOA  
 

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

 

Siste årsprognose for BOA-inntekter var 9,5 mill. kroner. Vi har ikke rukket å oppdatere 

denne prognosen, siden regnskapet pr november først var rapporteringsklart 09.12.22, men 

det ser pr november ut til at BOA-inntektene for 2022 blir over 10 mill. kroner.  
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4. Status ved instituttene og fakultetsnivået 

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

 

På instituttene/fakultetsnivået er dette status pr november måned:  

- Fakultetsnivået (1800) har et merforbruk pga. poster som skal fordeles, bl.a. fellesbidrag 

og periodisering av lønnsoppgjøret som kommer i regnskapet i desember. 

- Fakultetsadministrasjonen (1801) er samlet sett i bra budsjettbalanse, men det er et stort 

merforbruk på annuum og underforbruk på øremerkede midler.  

- Kunstakademiet har samlet sett bra balanse pr november. Det er fortsatt merforbruk på 

annuum, men lavere enn tidligere, og et underforbruk på øremerkede midler. 

- Institutt for design har samlet sett et stort underforbruk, særlig på annuum (både lønn og 

drift), men også på øremerkede midler.  

- Griegakademiet har samlet et underforbruk. Det er p.t. bra balanse på annuum, men 

rammen inkluderer et «budsjettlån» som tilbakeføres ved årsslutt. Det er ellers 

underforbruk på øremerkede midler. 

 

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

 

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

det regnskapsført vesentlig mer aktivitet enn budsjettert. Særlig Kunstakademiet har mye 

høyere BOA-inntekter enn budsjettert.   

 

5. Fakultetsdirektørs merknader 

Regnskapet pr november 2022 på grunnbevilgningen viser samlet sett et underforbruk ift. 
budsjett hittil i år, og bidrags- og oppdragsaktiviteten har inntekter langt over det budsjetterte.  
 
Det er imidlertid merforbruk på den årlige bevilgningsrammen (grunnbevilgning annuum), 
mens det er underforbruk på øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt). Dette er en 
tendens over hele UiB.  
 
Fakultetet har opprettholdt prognosen for overføring til 2023 på grunnbevilgningen til 14 mill. 
kr. Det innebærer i så fall at fakultetet bygger ned overføringene med ca. 9 mill. kr (fra 23 
mill. kr). Prognosen kan fortsatt endres, ettersom det ikke er rukket en ny gjennomgang etter 
at regnskapet pr november var klart.  
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Griegakademiet har bra balanse p.t., men budsjettet for 2022 inkluderer en budsjettert 
mulighet til merforbruk, som vil bli tatt hensyn til ved vurdering av overføringer til 2023. 
Institutt for design har et stort underforbruk. Kunstakademiet har siden i sommer vist et 
merforbruk, og dette har vært fulgt tett opp i de siste månedene. Fakultetsadministrasjonen 
har et merforbruk på annuum som gjennomgås nå mht. rydding i poster som skal 
omposteres, refusjoner, m.m.  
 
Koronapandemien har i to år medført netto besparelser, jf. økte overføringer både til 2021 og 
til 2022, men svært krevende budsjettkutt i 2022 har gitt vesentlig strammere rammer 
(grunnbevilgning annuum) på fakultetet og instituttene, selv med store overføringer. 
 
Fakultetet og instituttene må forberede tilpasninger til enda strammere rammer i 2023 – og 
trolig også i årene som kommer.  
 

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr november 2022 til orientering 
 
 

 
Frode Thorsen           Synnøve Myhre 
dekan  fakultetsdirektør  

 
Øivind Skaar  
seniorrådgiver  



 

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

Side 1 av 2 

 

 

Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2023 

 

 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell 

• Fakultetsstyresak 03/21 Revidert bemanningsplan vitenskapelige stillinger 

• Fakultetsstyresak 37/22 om Budsjettprosess 2023 

• Fakultetsstyresak 54/22g) om Budsjettforslag 2023 

• Universitetsstyresak 89/22 Budsjett for UiB 2023 

• Fakultetsstyresak 71/22a) om statsbudsjett 2023 og UiBs budsjettfordeling 2023 

 

 
Saken gjelder: 
Forslag til fordeling av budsjettrammer 2023 på fakultetets hovedbudsjettenheter. I denne 

saken etableres første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2023, i samsvar med vedtatte 

modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.   

I 2023 er UiB i en vanskelig økonomisk situasjon grunnet svært stramme bevilgningsrammer 

og økte kostnader, bl.a. til energi. Ettersom rammekutt og økte kostnader i stor grad 

viderefordeles ut på fakultetene blir også KMDs allerede betydelige økonomiske utfordringer 

enda større.  

Den interne fordelingen av fakultetets ramme er i stor grad modellstyrt, dvs. i samsvar med 

prinsipper i KMDs budsjettfordelingsmodell, eller øremerket. Det er dermed særlig endring i 

fordelingsprinsipper og hovedrammer til f.eks. strategiske formål, investeringer og bruk av 

overføringer, som blir viktig å få fakultetsstyrets vurdering av. Dette er spesielt behandlet i 

kapitlene 6 og 7. Bidrags- og oppdragsinntekters (BOA) betydning for fakultetets økonomi er 

også særlig omtalt her.  

KMD tar som utgangspunkt at UiB-ledelsen har uttalt at det ikke er ønskelig at vitenskapelig 

kapasitet er lavere enn den ved etableringen av KMD i 2017. Tilpasning til 2023-budsjettet 

blir dermed å fordele KMD-interne rammer iht. fakultetets fordelingsprinsipper, og se hvorvidt 

dette sikrer ønsket vitenskapelig kapasitet. Uten disponering av betydelige overførte midler 

fra 2022 er det ikke mulig i 2023, men hvor stort gapet er vet vi først når budsjettene 

detaljeres nærmere.  

Fakultetsdirektørs merknad omtaler viktig budsjettarbeid i 2023, som vil ha stor betydning for 

fakultetets økonomi, bl.a.: 

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

nivå, herunder stipendiatstillingenes pliktarbeid.  

• Fylle studieplasser, og opprettholde/øke resultatuttelling gjennom høye studenttall og god 

gjennomstrømming. 

Dato: 09.12.2022 

Arkivsaksnr: 2022/1858-39, 

2022/14598 

 

 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Sak 76/22 

15.12.2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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• Øke BOA-inntekter, samt synliggjøre totalkostnader ved BOA/forskningsaktivitet, 

herunder dekning for eksisterende kostnader ved BOA-prosjekter. 

 

• Planlegge bedre arealutnyttelse i eksisterende bygg for å kunne frigjøre leiekostnader i 

Møllendalsbakken 11. 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av tildelt ramme for 2023, inkludert rammer til 

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

  

  

Frode Thorsen  

dekan  

Synnøve Myhre 

fakultetsdirektør 
 

  

 Øivind Skaar 

seniorrådgiver 
 

  

Vedlegg:  

• Forslag til KMDs budsjettfordeling 2023 

• UiBs tildelingsbrev til KMD for 2023 
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Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2023 
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1 Universitetets budsjett i 2023 

Universitetsstyret vedtok 27.10.22 budsjettfordeling for UiB for 2023 (UiB-styresak 89/22). 

Denne saken ble forelagt KMDs fakultetsstyre 10.11.2022 i sak 71/22a) om statsbudsjett 

2023 og UiBs budsjettfordeling 2023, og gjengis derfor bare i korte trekk her.  

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2023 ventes å bli 5,6 mrd. kroner. Tabellen er hentet fra 

UiBs budsjettdokument:  

 

I UiBs styresak står det bl.a.: Budsjettforslaget for 2023 er preget av at universitetet er i en 

ekstraordinær vanskelig økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 

2022 i forbindelse med pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk 

endring i energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023.  

UiBs budsjettfordeling bygger på forslag til statsbudsjett, og det er tatt forbehold om at dette 

kan endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget, men det ser p.t. ikke ut til å 

endre på disse tiltakene som UiB har gjort for å balansere budsjettet:  

• Et statlig kutt på 1,1 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til 

enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene 

• Omfordeling til prioriterte formål på 0,6 % av rammen for fakultetene og 

Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,3 % for UB og UM 

• Omfordeling fra fakultetenes rammer på 0,06 % til for å dekke realøkning på UBs 

mediebudsjett 

• Nedjustering av enhetenes rammer på 0,79 % for å dekke den antatt midlertidige 

delen av økning i energikostnader 

• Det er fordelt 2 mill. kroner i ekstra tilskudd til lønnsoppgjør for 2021 som teknisk 

endring, og det er i rammen for 2023 fordelt 3 mill. kroner til for lønnsoppgjør 2022. Dette 

er fordelt mellom enhetene basert på enhetens relative lønnsandel på GB og BOA i 

regnskapet for 2021 

 

For mer informasjon om UiBs budsjettfordeling for 2023 se vedlagte tildelingsbrev fra UiB, 

samt fakultetsstyresak 71/22 a).  
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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 KMDs hovedbudsjettområder:  

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs 

hovedbudsjettområder/-rammer: 

• 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 på disse nivåene gjennom året. 

Fakultetsnivået er vist som «KMD fakultetsadministrasjon», og her inngår to seksjoner som 

disponerer budsjettmidler. Strategiske midler budsjetteres også på fakultetsnivået, men blir 

dels fordelt ut på enhetene gjennom året.  

Organisasjonsendringer kan gi endringer i stedkodestrukturen ved fakultetet. 
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4 Økonomiske utfordringer 

Fakultetets økonomiske utfordringer forverres grunnet kutt i statsbudsjettet 2023 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 

UiBs omfordeling til prioriterte formål. Kutt 

knyttet til pensjonsinnskudd, manglende 

kompensasjon for lønns- og prisvekst og økte 

energikostnader er elementer som forverrer 

situasjonen vesentlig. Finansieringsmodellens 

resultatuttelling gir også risiko for lavere 

rammer. 

Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) 

har økt siden etableringen av fakultetet, i 

hovedsak gjennom 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 økt betydelig siden etableringen av 

fakultetet, men fakultetet har ambisjoner om at BOA bør kunne utgjøre en enda større del av 

samlede inntekter.   

I tiden fremover vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene 

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Selv om det ikke ser ut til å komme midler i 2023 er 

i hvert fall et nytt GA tilbake som bygg under prosjektering. Flytting for GA til Møllendal vil 

innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom 

internhusleiemodellen. Samtidig medfører utsettelse av nytt bygg at KMD og 

Eiendomsavdelingen fortsatt må bruke budsjettmidler på bygningsmessige utbedringer 

og investeringer i nåværende lokaler.  

- Investeringer og utstyr. 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 er 

plassert i Møllendalsbakken 11, der husleie finansieres av resterende brukerutstyrsmidler 

for bygget i Møllendalsveien. Når disse tar slutt må arealbehovet løses med andre midler 

og ses i sammenheng med samlokalisering av KMD (nytt bygg for Griegakademiet).  

- Økte energikostnader og høyere lønns- og prisvekst enn kompensert for. For 2022 er det 

en realitet allerede.  

 

4.1 Hvordan håndteres de økonomiske utfordringene 

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

budsjettfordeling i 2023, og fortsatt ha slik 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 2022 tildeling har det samtidig vært fokus å sikre at vitenskapelig kapasitet ikke går 

under nivå fra etablering 2017. 
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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. 

 

4.2 Vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå 

Avsnittet om UiB-ledelsens føringer for KMDs rammer er fortsatt omtalt i saken om KMDs 

budsjettfordeling, fordi det blir stadig vanskeligere å opprettholde vitenskapelig kapasitet 

innenfor tildelte rammer. Fakultetets økonomiske utfordringer er gjennom flere år tatt opp 

med UiB-ledelsen, og forelagt fakultetsstyret. Våren 2020 forela fakultetet, sammen med 

økonomiavdelingen sentralt, et 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:  

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 

beregner den kapasitetsutvikling som et økende antall 4-årige stipendiater representerer.  

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. Samtidig 

er det endringer i stillinger siden første tertial 2017, også instituttene imellom.  

For KMD vil tilpasning til 2023-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).  
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5 KMDs økonomiske ramme for 2023 

For 2023 er det foreløpig stilt kr 188,7 mill. kroner til rådighet for KMD på grunnbevilgningen 

(GB), samt etablert et budsjett på 10,0 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). 

UiBs tildelingsbrev til KMD 2023 er vedlagt. Fra tabell 5 i tildelingsbrevet: 

Endelig budsjettet for 2023 vedtas av Universitetsstyret i møte i februar 2023. 

 
5.1 Grunnbevilgning annuum 

Tabellen under viser endringer fra 2022 til 2023 på grunnbevilgning annuum: 

GRUNNBEVILGNING ANNUUM Sum Basis

Resultat 

åpen 

ramme

Resultat 

lukket 

ramme

Ramme GB annuum 2022 157 453 100 939 55 661 853

Styrking av lønnsoppgjør 73 73

Flyttet midler prof. Senter for Griegforskning fra GP 1 085 1 085

Grunnbevilgning annuum 2022 - justert 158 611 102 097 55 661 853

Endringer 2023:

Lønns- og priskompensasjon 2022 4 759 3 063 1 670 26

Omfordeling pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger 644 644

Resultatmidler utdanning 3 123 3 123

Resultatmidler forskning 226 226

Nye studieplasser RNB 2020 0 0

Tilskudd grunnet økt husleie GA (uendret) 0 0

Kutt statlige (prioriteringer og reisevaner) -1 990 -1 990 

Kutt prioriterte formål (tidl. "strategisk omfordeling")* -1 085 -1 085 

Kutt høyere energikostnader -1 425 -1 425 

Økt husleietilskudd for svært høye strømkostnader 1 960 1 960

Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering) -113 -113 

Styrking av lønnsoppgjør 2022 109 109

Sum endringer 6 208 1 163 4 793 252

Sum ramme for 2023 164 819 103 260 60 454 1 105

Sum endringer eks. lønns-/prisvekst 1 449 -1 900 3 123 226
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5.1.1 Basis: 

Tabellen over viser at basis øker nominelt med kr 1.163’ fra 2022 til 2023, men ser man bort 

fra lønns- og priskompensasjonen (LPK) er det en realnedgang i budsjettet på – kr 1.900’. 

Med økte energikostnader spesielt og underkompensert lønns- og prisvekst generelt, er 

imidlertid realeffekten av budsjettet vesentlig verre. Utover LPK består endringene fra 2022 

av følgende: 

• Omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger. Pensjonskuttet er tilført enhetenes 

annuum for å gi et riktigere forhold mellom basis og øremerkede midler. 

• Netto konsekvens av at studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020 ikke 

videreføres fra høst 2023 er 0 for fakultetet, men det får konsekvenser for fordelingen 

mellom instituttene (se kap. 6.2).  

• I 2022 fikk KMD økt rammen med kr 800’ i merhusleie ved arealutvidelser Nygård skole. 

Denne er ikke trukket tilbake i 2023, men vil bli vurderte trukket tilbake 50% i senere år. 

• Departementet kutter 1,1% i statsbudsjettet 2023 til sentrale prioriteringer og for endrede 

reisevaner. Dette kuttet erstatter tidligere ABE-kutt (som var mellom 0,5-0,8%). KMDs 

andel utgjør kr 1.990’ 

• UiB henter inn 0,6 % av fakultetenes ramme til prioriterte formål (akkumulert kutt, men 

redusert fra 0,75% i 2022 og 1% årene før). KMD’s andel utgjør kr 1.085’. En stor andel 

UiBs midler til prioriterte formål går i 2023 med til å dekke energikostnader.  

• Det er lagt inn et kutt for et høye energikostnader 2023. KMDs andel er kr 1.425’. 

• KMD er en av få fakultet som har fått økt husleietilskudd for å kompensere for svært høye 

strømkostnader, kr 1.960’. 

• Redusert med kr 113’ for UiBs innhenting av midler til et økende mediebudsjett 

(Universitetsbibliotekets tidskrifter/åpen publisering).  

 

De enkelte endringene er nærmere omtalt under kap. 6, der tillegg og kutt er fordelt internt 

på KMD.  

UiB er i statsbudsjettet kuttet med 6,5 mill. kroner som følge av forventede inntekter ved 

innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS. I påvente av budsjettforliket og 

Stortingets behandlinger var dette ikke fordelt ut på fakultetene i tildelingsbrevet, men det 

kan altså komme da forslaget ser ut til å bli stående.  

  

5.1.2 Resultatbasert uttelling 

Samtidig som KMD får lavere basisfinansiering, vinner KMD i 2023 budsjettmidler pga. 

økning i resultatbasert uttelling, basert på endring i resultatindikatorene fra 2020 til 2021. 

Åpen ramme. Øker med kr. 4.793’ fra 2022 til 2023, men korrigert for lønns- og prisvekst 

viser endringen en aktivitetsøkning på kr 3.123’. KMD øker både på studiepoengproduksjon 

og kandidater. Uttelling for doktorgrader øker også fra 0 til 3 (egentlig 4, så KMD håper på en 

tilleggstildeling på dette). 

 

Lukket ramme. Øker med kr 252’ fra 2022 til 2023, korrigert for lønns- og priskompensasjon, 

innebærer dette uttelling for økt aktivitet, dvs. økt uttelling på indikatoren BOA-inntekter, på 

kr 226’ fra 2020 til 2021.   
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5.2 Grunnbevilgning øremerket: 

5.2.1 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.  

KMD er tildelt kr 21.773’ for til sammen 21 rekrutteringsstilling i 2023, som er en nedgang 

med 0,5 stillinger siden 2022. Se hva UiB skriver (side 7) i vedlagte tildelingsbrev om 

endringer fra 2022 til 2023 for KMDs rekrutteringsstillinger.  

KMD har fortsatt mellomste sats pr stipendiat som for 2023 er satt til kr 1.036.800. Se også 

kap. 7.2.1  

 

5.2.2 Andre øremerkede midler 

Grieg Research School er videreført og prisjustert til kr 360’. Professorstilling ved Senter for 

Griegforskning er også videreført med kr 1.085’, men overført fra øremerkede midler til 

grunnevilgning annuum, basis. UiB har samtidig kuttet kompensasjonen som tidligere er gitt 

for verv styreleder ved Senter for Griegforskning. Etableringsstøtte tilknyttet nye 

studieplasser utgår også ettersom kunnskapsdepartementet ikke viderefører tildeling til nye 

kull fra høsten 2023 for studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2020. 

Se også kap. 7.2.2.  

 

5.3 Instituttinntekter 

Instituttinntekter er budsjettert med kr 1.300’. Dette er salg-, leieinntekter, o.l. som ikke er 

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

siden 2021/2022 og skyldes først og fremst at inntekter fra program for kunstnerisk 

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

 

5.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

I samsvar med et nytt langtidsbudsjett som ble sendt UiB ved budsjettforslag for 2023-2026, 

har KMD økt ambisjonsnivået vesentlig for 2023. Fra kr 7,5’ i 2022 til kr 10,0’ for 2023. Dette 

har sammenheng med den positive utviklingen i BOA-inntekter, og tilsagn på nye 

prosjektsøknader. 

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

vise til den største %-vise økningen. BOA er nærmere omtalt i kap. 8.3. 
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6 Budsjettendringer på grunnbevilgning annuum 

Tildelingsbrevet viser hvordan fakultetets foreløpige rammer grunnbevilgning annuum er 

endret fra 2022 til 2023. 

Fakultetets rammer er utsatt for betydelige kutt som følge av det svake statsbudsjettet, og 

modellen for UiBs viderefordeling av rammene. Disse 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.  

Fakultetets rammer reduseres stadig. I 2022 var KMDs rammekutt på ca. 9 mill. kroner.  

(redusert sats for pensjonsinnskudd utgjorde riktignok en reell besparelse på ca. 2 mill. 

kroner, men samtidig utgjorde underkompensert lønns- og prisvekst også 2 mill. kroner). For 

2023 er kuttene fra 2022 videreført, og i tillegg er det lagt på nye rammekutt med til sammen 

4,6 mill. kroner.  

KMD må dermed i 2023 håndtere enda lavere rammer og økte kostnader gjennom ytterligere 

interne budsjettreduksjoner. Det må skje ved effektivisering og kostnadsreduksjon, ev. ved å 

forutsette disponering av forventede overføringer fra 2022. Samtidig er det forventet at det vil 

bli vanskelig å opprettholde vitenskapelige ressurser på samme nivå som ved oppstart 2017 

innenfor disponibel ramme for 2023. Det vil den nærmere detaljering av tildelte rammer vise.  

 

6.1 Endringer i fordelingsprinsipper 2023 

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

etter fakultetets fordelingsprinsipper. Dette er med utgangspunkt i fordelingen foretatt i 

kapittel 6.2. Øvrige budsjettrammene foreslås fordelt som vist i tabellen i kap. 7.1.2 under.  

KMD har foreslått en mindre justering i interne budsjettfordelingsprinsipper gjeldende f.o.m. 

budsjettfordeling 2023: 

• Resultatuttelling i åpen ramme: Endring i avlagte doktorgrader (ph.d.). Indikatoren har 

fordeling 80/20 på hhv. fakultetsnivå/institutt. Ny fordeling er foreslått til 50/50.    

Et argument for økning av instituttets andel av resultatendringen er at antall stipendiater er 

økende, og en større andel kan styrke instituttenes bidrag og insentiv til en positiv utvikling. 

Fordeling 80/20 har hittil vært begrunnet med at fakultetsnivået bør absorbere potensielt 

store budsjettutslag på instituttene fra år til år, men ettersom indikatoren er under vekst, og at 

avlagte ph.d.-grader etter hvert bør stabiliseres på et høyere nivå, bør det også forventes at 

instituttene tar et større ansvar for resultatene. Samtidig har fakultetsadministrasjonen et 

vesentlig merarbeid knyttet til økt aktivitet på disse områdene som krever økte ressurser. 

Det samme argumentet kan også brukes for å endre fordeling på resultatuttelling i lukket 

ramme, der indikator BOA-inntekt også har fordeling 80/20 på fakultetsnivå/institutt. Samtidig 

er det sannsynlig at det blir endringer i KDs finansieringsmodell og -indikatorer for UH-

sektoren i løpet av 2023. Derfor foreslås det inntil videre ingen endringer i dette. 

Når det foreligger en avklaring på KDs finansieringsmodell, kan det også vurderes om den 

delen av resultatuttellingen som i dag fordeles/belastes fakultetsadministrasjonen også delvis 

bør fordeles på fakultetsnivåets strategiske midler/reserver. Slik det er i dag risikeres relativt 

store utslag i fakultetsadministrasjonens ramme fra år til år.  
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6.2 Endringer fordelt på KMDs hovedbudsjettenheter 

Oversikten under viser hvordan budsjettendringer fra 2022 til 2023 slår ut på 

budsjettfordelingen til instituttenes og fakultetsnivåets årlige bevilgningsrammer.  

 

Fakultetets ramme til grunnbevilgning annuum 2023 utgjør kr 164.819’. Det er med forbehold 

om Stortingets vedtak, men det ser ikke ut til at høstens budsjettforhandlinger medfører 

endringer i rammen.  

Sammenlignbar ramme i 2022 var kr 158.611’, men KMD har i 2022 disponert mer enn tildelt 

ramme ved å disponere overførte midler fra 2021 (kr 161.713’). Dette må justeres tilbake for 

å synliggjøre reell endring fra 2022 til 2023.  

 

  

Lønns- og priskompensasjon 2023 3,0 %

Fakultet for kunst, musikk og design 

Budsjettfordeling 2023 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 2023 164 819

Grunnbevilgning annuum 2022 - fordelt av KMD 161 713 50 600 36 475 22 927 33 372 18 339

Tilbakeført bruk av overføringer fra 2021 disponert til 2022-fordeling-3 874 -1 272 -799 -1 164 -639

Fordelt økt -kutt 2022 -386 -127 -80 -116 -64

Grunnbevilgning annuum 2022 - tildeling UiB (tilbakeført merfordeling)157 453 50 600 35 077 22 048 32 093 17 636

Teknisk endring før 2023-budsjett styrking lønnsoppgjør 2022 73 24 15 22 12

Flyttet budsjettmidler prof. Senter for Griegforskning 1 085 100 985

Grunnbevilgning annuum 2022 - endelig 158 611 50 600 35 201 22 063 33 099 17 648

Lønns- og priskompensasjon 2023 (basis og resultatmidler) 4 759 1 529 1 060 666 970 533

Resultatmidler utdanning 3 123 1 133 694 2 012 -716

Resultatmidler forskning 226 183 64 -4 -17

Omfordeling pensjon rekrutteringsstillinger 644 211 133 193 106

Studieplasser RNB 2020 fases ut (ikke nye kull høst 2023) 0 0 -108 216 -108

Kutt prioriterte formål (0,6%) (tidl. "strategisk omfordeling") -1 085 -356 -224 -326 -179

Statlige kutt (1,1%) -1 990 -653 -411 -598 -328

Kutt mediebudsjett (Ubs tidskrifter/åpen publisering) -113 -113

Ekstra kostnad energi -1 425 -1 425

Husleietilskudd 1 960 1 960

Annen realendring styrking lønnsoppgjør 2022/2023 109 36 22 33 18

Justert for PPU-resultater (intern omprioritering) 0 -119 -119 238

Styrking av verkstedsressurser (intern omprioritering) 0 850 -510 -170 -170

Sum rammeendringer - tildeling fra UiB 6 208 1 595 2 820 208 2 208 -623

SUM FORELØPIG GRUNNBEVILGNING ANNUUM 2023164 819 52 195 38 021 22 271 35 308 17 024



 

  

 

 

   

11 

 

6.2.1 Tilbakeført bruk av overføringer 2022: 

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 i 2020 og 2021.  

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, i 2021 ca. 2,5 mill. kroner mer, og i 2022 ca. 4,2 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).  

Når KMD overførte betydelige midler både til 2021 og 2022 var det først og fremst en følge 

av lavere aktivitet grunnet koronapandemien enn gamle «KHiB-overføringer». F.o.m. 2022 

utgikk derfor prinsippet om å forfordele kunst og design for KHiB-overføringer. I tabellen over 

er bruk av overføringer 2022 tilbakeført etter samme fordelingsforhold mellom enhetene som 

de statlige kuttene.  

 

6.2.2 Endringer i foreløpig ramme fra 2022 til 2023: 

Lønns- og priskompensasjon 2023: UiB er tilført 3 % i lønns- og priskompensasjon (LPK) 

fra Kunnskapsdepartementet, som er lavere enn forventet. UiB har antatt en lønns- og 

prisvekst på 4,2 %. LPK på 3 % er imidlertid 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 2023. 
 
Omfordeling pensjonskutt. Da rammekuttet knyttet til statens pensjonsinnskudd ble påført 
fra KD i 2022, ble hele kuttet lagt på grunnbevilgning annuum – og fordelt på enhetene, til 
tross for at deler av kuttet gjelder øremerkede rekrutteringsstillinger. Når midler tilbakeføres 
annuum og reduseres på sats pr rekrutteringsstilling, fordeles dette tilbake på samme måte 
som kuttet i 2022 - på KMDs hovedbudsjettenheter etter størrelse.  
 
Studieplasser tilbakeføres: 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. Regjeringens forslag om at studieplassene ikke skal videreføres med nye kull fra 
høstene 2023 innebærer en gradvis nedbygging av budsjettmidlene tilført fakultetet siden 
2020. Dette kan illustreres slik: 
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Kunst og design (2-årig master) reduseres dermed tilsvarende 0,5 basissats for nye 
studieplasser i 2023, mens musikkterapi (5-årig) øker med 0,5 basissats. Studieplass 
basismidler i kategori B utgjør kr 206.100 pr plass, hvorav UiB tilfører fakultetet 75%. Ved 
KMD fordeles 70% til institutt og 30% til fakultetsnivået, og endring 2023 blir slik: 
 

 
 
Prioriterte formål (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 nåværende rektor har varslet en stopp/reduksjon i 
dette kuttet i fakultetenes rammer. For 2022 ble satsen redusert til 0,75%, samtidig som UiB-
administrasjonen fra 2022 også har fått det samme kuttet, og for 2023 er satsen ytterligere 
redusert til 0,6%. 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.  
 

Statlige kutt til KD-satsninger og reisevaner: Regjeringen har siden 2015 påført et 

avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i staten (ABE-kutt). Normalt har det lagt på 0,5 % 

av institusjonenes bevilgningsrammer, men har tidvis blitt økt noe når budsjettet vedtas i 

Stortinget. For 2023 har regjeringen varslet opphør av ABE-kuttet, men det er i stedet 

erstattet av nye og økte rammekutt på til sammen 1,1 %. 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 i år valgt å øke innhenting av midler fra fakultetene til 

et stadig økende mediebudsjett med 0,06% av fakultetenes bevilgningsramme. Kuttet 

kommer på toppen av fjorårets kutt på 0,54%.  

 
Tilskudd grunnet økte energikostnader. KMD er tilført 1,96 mill. kroner i økt 
husleietilskudd for å kompensere for svært høye strømkostnader. Kostnader til husleie og 
energi er samlet på fakultetsnivået.  
 
Tilskudd grunnet økt husleie: KMD ble i 2021 og 2022 tilført 0,8 + 0,8 mill. kroner til 
dekning av husleieøkning for arealer i Lars Hilles gate 3 og Nina Griegs gate 2. For 2023 er 
dette videreført, men UiB vil årlig vurdere videreføring for 50% av tilskuddet.  

MA design/kunst 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2 årig kull 2020 0,5 1 0,5

2 årig kull 2021 0,5 1 0,5

2 årig kull 2022 0,5 1 0,5

Sum 0,5 1,5 2 1,5 0,5

Endring 0,5 1 0,5 -0,5 -1

MA musikkterapi integrert 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

5 årig kull 2020 0,5 1 1 1 1 0,5

5 årig kull 2021 0,5 1 1 1 1 0,5

5 årig kull 2022 0,5 1 1 1 1 0,5

Sum 0,5 1,5 2,5 3 3 2,5 1,5 0,5

Endring 0,5 1 1 0,5 0 -0,5 -1 -1

75 % 70 % 30 %

Sats til fra 

KD til UiB

Sats UiB til 

KMD

Sum 

endring

# studie 

plasser

Sum 

endring

Andel 

institutt

Andel 

fakultet

MA kunst 206 100 154 575 -1 2 -154 575 -108 203 -46 373 

MA design 206 100 154 575 -1 2 -154 575 -108 203 -46 373 

MA musikkterapi 206 100 154 575 1 4 309 150 216 405 92 745
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6.3 Nærmere om resultatmidler 2023: 

6.3.1 Studieplasser og finansiering 

UiB har også i tildelingsbrev for 2023 lagt krav om måloppnåelse for avlagte studiepoeng pr 

fakultet. For 2023 er KMDs krav til studiepoengproduksjon 549. Se vedlagte tildelingsbrev.  

KMDs studenter er i nest høyeste finansieringskategori (B), med unntak av musikkvitenskap 

som er i kat. F. Endringer i studenttall i kat. B gir dermed store budsjettmessige utslag. 

Studieplasser har slik finansiering; 

- Basistilskudd ved etablering av studieplass. 

- Resultatuttelling gis 2 år etter oppnådd studiepoengproduksjon og ferdige kandidater. 

Studentenes betydning for KMDs finansiering viser viktigheten av å sikre god rekruttering og 

fylle studieplasser ved opptak, samt sikre studiepoengproduksjon og effektiv 

gjennomstrømming for studentene, jf. kap. om resultatmidler utdanning under. Etter 

koronapandemien med utfordringer med utsettelser og frafall blant studentene, har 

handlingsplan for rekruttering av studenter bl.a. til hensikt å sikre et robust studentopptak.  

 

6.3.2 Resultatmidler utdanning: 

KMD har i sum positiv uttelling på resultatmidler utdanning. Det er imidlertid ulike utslag 

instituttene imellom. Tabellen under viser hvordan endringer i indikatorene fra 2020 til 2021 

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

Sum er lik linjen for «Resultatmidler utdanning» i tabellen under kapittel 6.1.  
 

Den økonomiske uttellingen kommer som konsekvens av følgende endringer i 

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

• Kunstakademiet (KA) har reduksjon på studiepoengproduksjon fra 2020 til 2021, men går opp på 
kandidatproduksjon. KA har ingen avlagte doktorgrader (ferdige stipendiater) i 2021 i tildelt 
ramme 2023, men KMD mangler uttelling for 1 ferdig stipendiat ved PKU-programmet, som vi 
regner med å få tilført resultatmidler for etter hvert.  

• Griegakademiet (GA) har økning i studiepoeng, og markant økning på kandidater fra 2020 til 
2021, men begge justeres for PPU-studiet. GA har 3 avlagte doktorgrader (stipendiater) 2021.  

• Institutt for design (ID) har økning i studiepoengproduksjon, men reduksjon i kandidattall. 
Indikatorene justeres for endring på PPU-studiet. Design har ingen ferdige stipendiater 2021. 

Inndata STUDIEPOENGPROD Kandidater enkelbetaling Doktorgrader

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

KMD 2021 542,46 0,86 9,33 3,17 555,8 27 33 60 5 5 177 9 186 3

KA - Institutt for samtidskunst 184,62 16 24 75 0

GA - Institutt for musikk 208,33 0,86 9,33 3,17 9 5 5 57 9 3

Institutt for design 149,50 2 4 45 0

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 0

GA - Institutt for musikk 190,75 2,76 12,83 3,83 9 4 12 31 3 0

Institutt for design 145,50 8 5 65 0

Differanse 17,46 -1,90 -3,50 -0,66 11,40 -5,00 14,00 9,00 -7,00 -7,00 23,00 6,00 29,00 3,00

UTVEKSLING Kandidater dobbelbetalling

(Tall i 1000) 70 % 50 %

Åpen ramme 2023 Poeng UtvekslingGrader Dr.grad Sum

KMD 377 57 210 488 1 132

KA - Institutt for samtidskunst -246 182 758 0 694

GA - Institutt for musikk 887 12 624 488 2 012

Institutt for design 238 -62 -892 0 -716

SUM 1 257 189 701 976 3 122
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Justering for PPU-tall:    
Fra 01.01.2021 fikk Griegakademiet overført all ressursinnsats (både lønns- og driftsmidler) 
som medgikk til PPU-studiet fra Institutt for design. 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-kandidatproduksjon fra 2020 til 2021. 
Derfor justeres det for resultater på indikatorene for PPU-studiet mellom Design og 
Griegakademiet. Det gir følgende justering: 

 
 
Omregnet i budsjettuttelling gir dette kr 357’ i redusert uttelling for 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 6.2): 
 

 
 
 

6.3.3 Resultatmidler forskning 

Det er samlet økning i resultatuttelling knyttet til forskningsindikatorer fra 2020 til 2021, men 

det gir liten effekt på instituttenes rammer. Kunstakademiet har økning i uttelling pga. økte 

BOA-inntekter, mens både Griegakademiet og Institutt for design har noe redusert uttelling 

på indikator for BOA-inntekter. Samtidig som Kunstakademiets uttelling på indikator for 

publikasjoner øker, reduseres Griegakademiets tilsvarende.  

 

60-STUDIEPOENG: 2020 2021

Endring 

2020-2021 KANDIDATER: 2020 2021

Endring 

2020-2021

GA 18,75 23,25 4,5 GA 8 24 16

Design 0 0 0 Design 8 0 -8

Sum 18,75 23,25 4,5 Sum 16 24 8

Justert:

GA 18,75 23,25 4,5 GA 16 24 8

Design 0 0 0 Design 0 0 0

Sum 18,75 23,25 4,5 Sum 16 24 8

Fordeling av PPU-endring: Studie-

poeng

Kandi-

dater

Sum 

endring

Fordelt 

1/3 pr 

institut

Endring i 

ramme 

2022 KA - Institutt for samtidskunst -119   -119        

GA - Institutt for musikk -          -357     -357     238    -119        

Institutt for design -          357      357      -119   238         

SUM -          -       -       -     -         

Resultater Uttelling for Kunst Design GA Felles KMD

2020 Publikasjoner 67             -            446           -            513           

BOA-NFR -            -            0               -            0               

BOA-EU 24             -            -12            4               17             

BOA-annen 216           74             373           -17            646           

SUM 308           74             807           -13            1 176        

2021 Publikasjoner 125           2               262           -            389           

BOA-NFR -            6               1               -            8               

BOA-EU 363           -            12             -            375           

BOA-annen 243           41             419           9               712           

SUM 732           50             694           9               1 484        

Endring - til UIB 424           -24            -113         22             309           

  - til KMD 75 % 318           -18            -85            16             226           

- til institutter 20 % 64             -4              -17            3               45             

- til fakultetsnivå 80 % 254           -14            -68            13             181           
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7 Budsjettfordeling 2023 

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 

 

7.1 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. 

  

7.1.1 Endringer i bemanningsplaner 2023 

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 2021:  

«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». 

Revidert bemanningsplan ble fremmet for fakultetsstyret 04.02.21, sak 03/21, og er siden 

justert med endringer. Oversikten under viser bemanningsplanen fra 2021 justert med 

endringer i bemanning 2022 og 2023, og vil være et foreløpig utgangspunkt for 

lønnsbudsjettering: 
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For 2023 tiltar KMDs utfordring med å forene rammer fordelt etter fakultetets 

budsjettfordelingsprinsipper med et utgangspunkt om at vitenskapelig kapasitet ikke skal gå 

under nivå ved etableringen 2017. Hittil har det bare vært mulig grunnet betydelige 

overføringer av bevilgninger fra år til år. Fra 2023 avtar overføringene, samtidig med at 

rammene reduseres og kostnadene øker.  

Først når endelig budsjett er klart (ca. februar 2023), etter at UiB har vedtatt fakultetets 

overføringer fra 2022 til 2023, vil KMD ha tilstrekkelig grunnlag til å avstemme om tildelte 

rammer, og da særlig enhetenes lønnsbudsjetter (da oppdatert med lønnsoppgjøret 2022), 

kan etableres med utgangspunkt i foreløpig bemanningsplan for 2023.  

Tilbakeføringen av studieplassene tilført i revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene), 

kan få betydning for bemanningsplanen, og først for studieplasser MA kunst og MA design 

som fases ut allerede fra høsten 2023, men det er ikke lagt inn endringer i bemanningsplan 

pr 01.01.2023.  

 

7.1.2 Forslag fordeling grunnbevilgning annuum 2023 

Tabellen under viser forslag til fordeling av tildelt grunnbevilgning annuum 2023 på 

budsjettområder og hovedbudsjettenheter. Sum på kr 164.819’ er tildelt ramme fra UiB. 

 

Endringer i bemanningsplan 2021-2023                               
(teknisk, basert på vitenskapelig kapasitet)

Kunst-

akademiet

Institutt for 

design

Grieg-

akademiet

Fakultets-

nivået / 

ufordelt

 Sum 

Bemanningsplan annuum 2021 22,7            17,5              37,0              2,8               80,0              

Vitenskapelig kapasitet (basert på 2017-nivå) 23,7 18,4 39,0 3,0 84,1

Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022 -1,38 -1,13 -2,25 -0,25 -5,0 

Vitenskapelig kapasitet annuum 2022 (teknisk beregnet) 22,3 17,2 36,8 2,8 79,1

Endring 2022: utvidet PPU-stilling 0,3 0,3

Endring 2022: nye studieplasser (høst 2020) 0,15 0,15 0,5 0,2 1,0

Endring 2022: vitenskapelige ressurser dekanat+ -0,8 -0,8 

Revidert bemanningsplan annuum 2022 justert 22,5 17,4 37,6 2,2 79,6

Endringer 2023: Overføring av verkstedsressurser -0,6 -0,2 -0,2 1,0 0,0

Endringer 2023: Flytting stilling Senter for Griegforskning 1,0 1,0

Foreløpig bemanningsplan annuum 2023 21,9 17,2 38,4 3,2 80,6

Tilbakeført arbeidsplikt stipendiater 1.1.2022 1,38 1,13 2,25 0,25 5,0

Stipendiater normert 1.1.2023 6,0 5,0 10,0 0,0 21,0

Arbeidsplikt stipendiater 1.1.2023 -1,50 -1,25 -2,50 0,00 -5,3 

Foreløpig ny bemanningsplan annuum pr 01.01.2023 21,8 17,1 38,1 3,4 80,3

Fakultet for kunst, musikk og design 

Budsjettfordeling 2023 grunnbevilgning 

annuum (tall i hele 1000)
Sum 

budsjett 

KMD 

ufordelt,  og 

felles

KMD   

fakultets-

administra-

sjon

KA - 

Institutt for 

samtids-

kunst

GA - 

Institutt for 

musikk

Institutt for 

design

Rammer institutter og fakultetsadmin 113 424 800 38 021 22 271 35 308 17 024

Strategiske og faglige prioriteringer 1 800 1 500 300

Bygningsdrift 51 200 51 200

Investeringer - utstyr øvrig 2 000 2 000

Reserver 0

Fordelt grunnbevilgning annuum 2023 168 424    55 500      38 321      22 271      35 308      17 024      

Forskuttert bruk av ubundne overføringer fra 2022 -3 605 

Instituttenes overføringer (inntil 3%)

Sum grunnbevilgning annuum 2023 164 819    
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Kolonnen KMD ufordelt og felles viser fakultetets fellesmidler til bygningsdrift (internhusleie), 

strategiske formål, investeringsmidler og ev. reserver. Disse midlene fordeles på 

budsjettenhetene gjennom året.  

Forskuttert bruk av overføringer 2022 viser den andel av forventede overføringer fra 2022 

som foreløpig er disponert for å balansere (saldere) budsjettrammen 2023. Fordelingen i 

tabellen over viser at KMD foreslår å fordele 3,6 mill. kroner utover tildelt ramme 2023.  

Instituttene vil kunne overføre inntil 3 % av opprinnelig ramme 2022. Mulighet for å disponere 

overføringer forutsetter at KMD får beholde alle ubrukte midler fra 2022 til 2023. Se kap. 8.  

Med de reduserte rammene for 2023 som er viderefordelt ut på institutter og fakultetsnivå, 

kan det bli vanskelig å etablere lønnsbudsjetter på nivå med foreløpig bemanningsplan 

(vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå). Det kan avhjelpes ved at instituttene disponerer egne 

overføringer fra 2022, men utover dette er det p.t. ikke avsatt reserver til å dekke en 

eventuell differanse. Det fordrer i så fall at fakultetet kan disponere eventuelle ubundne 

overføringer utover de overføringene som allerede er forskuttert i budsjettfordelingen i 

tabellen over.  

De enkelte postene i tabellen er kommentert i avsnittene under.  

 

7.1.3 Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2023 

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 først være klar som en 

konsekvens av instituttets prioriteringer ift. stillingsplaner og driftsaktiviteter.  

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

 

7.1.3.1 Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå 
Fastlønnsmidler har siden 2019 vært overført til instituttets styring, med noen begrensninger, 

bl.a. at ledige stillinger skal godkjennes av fakultetsledelsen før ny utlysning. Se også 

prinsipper i revidert bemanningsplan fra 2021, jf. fakultetsstyresak sak 03/21. 

Fastlønnsmidler utarbeides med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til 

bemanningsplaner for faste og åremålstilsatte. Utgangspunktet har så langt vært 

bemanningsplan 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.  

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 desember 2022 (etter effekt av 

lønnsoppgjøret 2022). For 2023 legges det inn forventet lønnsvekst f.o.m. mai 2023. 

Detaljerte lønnsbudsjetter for 2023 basert på dette nivået er foreløpig ikke utarbeidet, da det 

avventes effekter av lønnsoppgjøret 2022.  

Fastlønnsmidler på grunnbevilgning annuum inkluderer ikke stillinger som er knyttet til 

øremerkede tildelinger, slik som rekrutteringsstillinger, 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 
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inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori. For stillinger som er eller blir ledige i 2023 

reduseres budsjettet ved at det holdes ledig minst 3 måneders lønnskostnad (endret fra 2 

måneder i 2022 pga. behov for besparelser). 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 2023, synliggjort i tabellen i kap. 7.1.2’ med kr 800’. Etterlønn 

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

utjevne forskjell mellom de faktiske kostnader instituttet har til etterlønn og den 20% ressurs 

som vedkommende kan arbeide for instituttet under etterlønn.  

 

7.1.3.2 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.  

 

7.1.3.3 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 

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. 

 

7.1.3.4 Budsjettreduksjoner  
Forslag til rammer for fakultetsnivået, instituttene og fakultetsadministrasjon for 2023 fremgår 

som endringer fra tildelt ramme 2022. Tabellen under kap 6.1 viser store budsjettreduksjoner 

for 2023. Disse reduksjonene kommer på toppen av at grunnbevilgning annuum allerede er 

betydelig redusert i årene siden etableringen av fakultetet i 2017.  

Fakultetet utarbeidet i 2020 en økonomisk stillingsplan som viser handlingsrommet for 

disponering av ledige stillingsressurser i årene fremover. Denne må oppdateres, men 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 2023, og tilpasning til vitenskapelig 

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

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

balansere budsjettet pr institutt.  
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Besparelser på grunnbevilgning kan oppnås f.eks. ved å holde stillinger vakante, ved 

refusjoner, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter, mindre bruk av gjestelærere, 

arealeffektivisering, og ikke minst ved å dekke eksisterende kostnader ved eksterne/andre 

inntekter enn bevilgning (se avsnitt om BOA).  

  

7.1.4 Strategiske og faglige felles formål  

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

strategiske plan og prioriteringer. Tiltak innen denne rammen tar utgangspunkt i UiBs 

strategiske målsettinger og fakultetets strategiske plan, i hovedsak midler til oppfylling av 

handlingsplaner som fakultetsstyret har vedtatt. UiBs og fakultetets strategiske plan er under 

revisjon, men for 2023 er det bl.a. foreslått å sette av innsatsmidler til formål som rekruttering 

av studenter, strategiske forskningsmidler og fakultetets 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. 

Som følge av store kutt og økte kostnader både i 2022 og 2023, samtidig som overføringene 

igjen er redusert betydelig i 2022 etter pandemien, kan det være hensiktsmessig å avsette 

midler for å kunne avhjelpe svært stramme rammebudsjetter på instituttene og 

fakultetsadministrasjonen. KMD tar sikte på at deler av overføringene fra 2022 kan 

disponeres til nødvendige reserver, men foreslår også som følge av budsjettsituasjonen å 

redusere den samlede avsetningen til strategiske formål for 2023. For 2023 foreslår 

fakultetsledelsen derfor følgende budsjettprioriteringer; 

Strategiske midler 2022 2023 

Faglige felles prioriteringer 800        800  

Stimuleringsmidler (EVU, BOA) 300           300 

Handlingsplaner / tiltaksplaner 200           400  

Styrking verkstedsfunksjoner (overført fra instituttene 2023)     400  0 

Sum budsjett strategisk ramme  1 700               1 500  

 

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

KMD har ambisjoner om å videreføre egne strategiske forskningsmidler med ca. 1 mill. 

kroner pr år, men for 2023 er det som i 2022 foreslått friske midler med kr 800’. At 

rammen settes til kr 800’ er en følge av fakultetets behov for besparelser, samt at UiB 

både i 2022 og 2023 har avsatt 2 mill. kroner i en sentral strategisk post til kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Samtidig bortfaller fakultetenes muligheter for å søke sentrale Spire-
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midler (såkornmidler) i 2023. KMDs midler til strategiske forskningsprosjekter tildeles, 

etter utlysning og konkurranse, ved alle instituttene på fakultetet. 

 

• Stimuleringsmidler BOA og EVU 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 institutters EVU-kurs 

- Resultatuttelling til instituttenes EVU 

- Kompensasjon for ulike verv 

 

• Handlings- og tiltaksplaner – kr 400’ 

Budsjettposten er knyttet til aktuelle tiltak/formål fra strategiske handlings- og 

tiltaksplaner. Strategisk plan under revisjon, men for 2023 (etter pandemien) er det ventet 

at rekruttering av studenter må gis høy prioritet. Innføring av studieavgift for studenter fra 

utenfor EU/EØS aktualiserer også behovet for innsats for rekruttering. Posten foreslås 

økt fra 2022-nivå. Prioriterte områder som denne posten kan finansiere ulike tiltak for; 

- Rekruttering av studenter 

- HMS, likestilling, inkludering og mangfold 

 

Hvordan fordeling/tildeling fra denne budsjettposten skal foregå må diskuteres nærmere i 

fakultetsledelsen. 

 

• Styrking verkstedsfunksjoner 

I 2022 ble KMDs felles verkstedsfunksjoner styrket med til sammen 100 % 

stillingsressurser som overingeniør. For 2. halvår 2022 ble det satt av strategiske midler 

til denne satsningen, men det var forutsatt at instituttene finansierte styrkingen fra 2023. 

Fra 2023 får styrkingen av verkstedsfunksjoner ingen budsjettmessig økning ettersom det 

er finansiert ved at instituttene avgir ressurser for respektive funksjoner, slik:  

- Kunstakademiet:  60 % stilling til maleri, performance, gips,  

- Institutt for design: 20 % stilling til risograf 

- Griegakademiet: 20 % stilling til instrumentforvaltning 

 

Verkstedene er imidlertid foreslått en styrking til driftsmidler/materiell pga. disse 

overføringene uten at dette tas fra instituttene, jf. kap 6.2 og budsjettøkning på kr 300’. 
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7.1.5 Bygningsdrift  

Det er budsjettert på følgende poster for 2023: 

 

Det er budsjettert med kostnader på 51,2 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2023, dvs. 

en økning på 4,7 mill. kroner siden 2022, eller ca. 10%. Den betydelige kostnadsøkning 

skyldes særlig økte energikostnader.  

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.  

Ved prosjektering av KMDs nybygg i Møllendal ble det ikke programmert for et stort antall 

stipendiater. KMD har siden 2018 leid lokaler i Møllendalsbakken 11 (MB11) til bl.a. 

stipendiater. Husleien utgjør ca. 2,4 mill. kroner i 2023, men inngår ikke i rammen på 51,2 

mill. kroner over. MB11 inngår i internhusleien fra Eiendomsavdelingen, men finansieres ved 

å belaste rest brukerutstyrsmidler for KMDs bygg i Møllendalsveien.  

MB11 er planlagt leid, om brukerutstyrsrammen tillater det, 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. KMD vil 

imidlertid fra 2023 arbeide med en mer effektiv arealplan i eksisterende bygg, med formål å 

kunne frigi leiekostnadene for MB11.  

UiB har vedtatt en plan for arealinvesteringer som skal finansieres gjennom 

husleieordningen. Det er lagt inn 3 % lønns- og priskompensasjon og realvekst lik 1,5 %, noe 

som gir en nominell vekst på 4,5 % 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.  

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

noe areal og bygningsdrift må fortsatt påregnes som KMDs ansvar. 

  

7.1.5.1 Nærmere om økt internhusleie og energikostnader: 
UiB har i vedlagte tildelingsbrev (side 3) skrevet inn et avsnitt om økte energikostnader og 

hvordan disse er tenkt finansiert. Nedenfor er vist til hvordan de økte kostnadene gir KMD en 

reell merkostnad på ca. 2,67 mill. kr for 2023:  

Husleie Energi Totalt

Budsjett 2022 42 418 941 5 218 174 47 637 115

Budsjett 2023 44 255 242 8 013 704 52 268 946

Nominell økning 1 836 301 2 795 530 4 631 831

Prisvekst 3% kompensert -1 272 568 -156 545 -1 429 113 

Realøkning 563 733 2 638 985 3 202 718

Kutt ekstraord. energikostnader 1 425 000

Husleietilskudd økt energi (kompensert) -1 960 000 

Sum reell merkostnad husleie/energi 2 667 718

Husleie/bygningsdrift
Budsjett 2022 

(hele 1000)

Budsjett 2023 

(hele 1000)
Endring Endring %

Internhusleie 40 141              41 826              1 684                4,2 %

Energi (intern) 5 218                8 014                2 796                53,6 %

Annen leie 100                   150                   50                     50,0 %

Annen bygningsdrift 1 041                1 210                169                   16,2 %

Sum budsjett 46 500              51 200              4 700                10,1 %



 

  

 

 

   

22 

 

7.1.6 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 2023 har KMD fremsatt et investeringsbehov på ca. 6 mill. kroner årlig. 

Se også omtale under Budsjettutfordringer ovenfor.  

Instituttene disponerer også eventuelle ubrukte investeringsmidler fra 2022, forutsatt at 

fakultetet overføres ubrukte midler fra UiB.  

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

siste årene har KMD grunnet budsjettsituasjonen måttet redusere investeringsrammen. 

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.  

KMD vil i 2023 arbeide med arealplanlegging av eksisterende lokaler, bl.a. med formål å 

kunne frigi husleien i Møllendalsbakken 11 til investeringsformål.  

Rammen til investeringer for 2023 er foreslått til kr 2,0 mill. kroner (som for 2022), og går i 

hovedsak til Griegakademiets investeringsbehov og fakultetsnivåets felles investeringer. 

  

7.1.7 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 2023, da 

det forventes at deler av overførte midler fra 2022 kan gi tilstrekkelige reserver for fakultetet.  

I et år med svært stramme rammer for KMDs hovedbudsjettenheter, vil ubundne overføringer 

fra 2022 være viktige reserver - for å foreta nødvendige omdisponeringer gjennom året.  

 
7.2 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) 2022 2023 Endring 

Rekrutteringsstillinger 22 283 21 773 -510 

Grieg research school 353 360 7 

Etableringsstøtte studieplasser, utgår fra 2023 600   -600 

Senter for Griegforskning - førsteamanuensis, overført annuum 1 086   -1 086 

Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning, kuttet 168   -168 

Sum øremerket 24 490 22 133 -2 357 
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7.2.1 Rekrutteringsstillinger 

Rekrutteringsstillinger i 2023 utgjøres av bevilgninger for til sammen 21,0 stillinger  

(jf. tildelingsbrev fra UiB): 

- 18 kunstneriske  

- 3 vitenskapelige (hvorav 1 stilling globale samfunnsutfordringer)  

UiB tildeler mellomste sats (kr 1036.800) pr rekrutteringsstilling til KMD i 2023. Satsen er 

videreført med lønns- og prisvekst, men kuttet med pensjonskuttet. 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 skal vurderes ift. hvilket institutt og når nye 

stipendiater kan tiltre. 

F.o.m. 2023 vil KMD vurdere å redusere kunstneriske stipendiaters disponible midler. KMD 

har ikke fått gehør for høyeste sats fra UiB etter å ha fremmet dette i budsjettforslag de siste 

årene. Samtidig har stipendiatenes rammer til nå vært skjermet fra kutt som KMDs institutter 

og fakultetsadministrasjon har vært utsatt for på grunnbevilgning annuum. Akkumulerte kutt 

er også supplert med nye kutt, som f.eks. endrede reisevaner. Dette bør stipendiaters 

økonomi også innrettes etter. Fra 2023 tilkommer også høyere felleskostnader for KMD (som 

energikostnader). Stipendiater (og stipendiatsøkere) forespeiles p.t. en budsjettramme som 

bør harmoniseres med hva andre institusjoner ser ut til å tilby kunstneriske stipendiater, og 

som fremstår raus i forhold til UiBs mellomste sats. Det bør også forventes at stipendiater 

undersøker og søker finansiering også fra andre kilder.  

Fakultetene er i tildelingsbrevet bedt om å ha planer for å bedre balansen mellom overførte 

midler på annuum og øremerket. KMD vil i den forbindelse se på inndekning på GB annuum 

for et stadig økende arbeidsomfang både til faglig og administrativ støtte til stipendiatene.  

 

7.2.2 Andre øremerkede midler: 

Grieg Research School videreføres med kr 360’.  

Professor ved Senter for Griegforskning er videreført i 2023 med kr 1.085’, men disse 

midlene er overført fra øremerket til annuum. 

Midler til styreleder ved Senter for Griegforskning er kuttet i 2023.  

Etableringsstøtte for nye studieplasser (gitt ved RNB 2020) utgår også for 2023, ettersom KD 

ikke har videreført disse studieplassene med nye kull fra høsten 2023.  

 

7.3 Grunnbevilgning – Instituttinntekter 

 

KMD budsjetterer for 2023 med kr 1.300’ i instituttinntekter, fordelt med kr 700’ på inntekter 

annuum og kr 600’ i inntekter på øremerkede prosjekter.  

Dette er omtrent som for 2022. Av større inntekter på GB annuum er Design Thinking ved 

Institutt for design, og på GB øremerket Grieg Research School ved Griegakademiet.  

Instituttinntekter (tall i tusen)

Ramme 

2022

Ramme 

2023

Andre inntekter (øremerket) 400 600 Grieg Research School

Andre inntekter (annuum) 800 700 EVU, salg, Design Thinking

Sum instituttinntekter 1 200 1 300 
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Instituttinntekter er foreløpig ikke fordelt ut på instituttene. Disse skal detaljeres nærmere og 

budsjetteres med forventet aktivitet og motsvarende kostnader på instituttene.  

 

7.4 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 7,5 mill. kroner i 2022. For 2023 har KMD en 

ambisjon om ytterligere en stor økning i BOA-inntekter ettersom fakultetet har fått tilslag på 

flere eksterne prosjekter. Budsjettmålet for 2023 er på 10 mill. kroner.  

 

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 2023. KMD har derfor også i år prioritert midler for å kunne utvikle 

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

 

7.4.1 Om BOA-inntekter når bevilgningene reduseres 

Fakultetets rammer på grunnbevilgning annuum er betydelig redusert de siste årene. Økte 

eksterne inntekter fra BOA-prosjekter og er derfor helt nødvendig for at fakultetet skal ha 

mulighet til å opprettholde eksisterende stillingsressurser, dersom ikke UiB sikrer at fakultetet 

har en grunnbevilgning som sikrer dette, jf. diskusjon om vitenskapelig kapasitet.   

Økte BOA-inntekter kan altså bidra til at fakultetet kan dekke eksisterende kostnader, som 

ikke lenger er mulig innenfor grunnbevilgning annuum, og med det opprettholde (ev. øke) 

aktivitetsnivået. Som forsøkt illustrert i figuren under: 

 

Med reduserte grunnbevilgningsinntekter må fakultetet enten øke andre inntekter eller kutte 

kostnader, og lønnskostnader er fakultetets desiderte største kostnadspost. Uten økte 

bevilgninger vil det i praksis bety at fakultetet har valget mellom å redusere stillinger eller 

dels sikre ekstern finansiering til dekning av eksisterende stillingsressurser.  

BOA-inntekter Fakultet for kunst, musikk og 

design (tusen kroner)

Budsjett 

2022

Budsjett 

2023

Endring Endring %

Bidragsmidler NFR 200              240              40                20 %

Bidragsmidler EU 400              1 200           800              200 %

Bidragsmidler NFR 6 900           8 560           1 660           24 %

Sum bidrags- og oppdragsmidler 7 500           10 000         2 500           33 %
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Inntekter fra et BOA-prosjekt kan bidra til å gi finansiering til nåværende stillinger dersom de 

eksterne bidragene kan dekke mer enn bare nye kostnader. Det fordrer imidlertid at 

prosjektet gir inntekter som i størst mulig grad dekker ressurser som medgår til prosjektet, 

både administrative og faglige.  

Sammen med den faglige nytten av et BOA-prosjekt, er oversikt med totale inntekter og 

kostnader i et prosjekt et viktig beslutningsgrunnlag for i hvilken grad det er økonomisk 

formålstjenlig for instituttet/fakultetet å ta del i prosjektet. Etter hvert som BOA-prosjekter 

utgjør en større andel av fakultetets/instituttenes økonomi får BOA-delen stadig større 

strategisk betydning, og beslutninger om prosjekter, kontroll med ressurser og styring av 

BOA-økonomien stadig viktigere. BOA-prosjekter må følgelig være tilstrekkelig 

ledelsesforankret faglig og økonomisk før kontrakter inngås.  

 

Ved budsjettering av BOA-prosjekter benytter UH-sektoren en modell for beregning og 

synliggjøring av totalkostnader ved et prosjekt: TDI-modellen (Tid, Direkte og Indirekte 

kostnader) er en modell for synliggjøring av totale kostnader ved et BOA-prosjekt. KMD 

budsjetterer BOA-prosjekter i tråd med denne modellen i dag, men den bør i større grad 

være gjenstand ledelsesforankring. Samtidig vil vi videreutvikle KMDs bruk av modellen, som 

f.eks. å innføre prissetting av fakultetets forskningsinfrastruktur (såkalt «leiested») i 

modellen. I den forbindelse trengs det mer prinsipielle retningslinjer for fordeling av BOA-

inntekt. 

 

8 Overførte midler fra 2022 

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 grunnbevilgning fra 13 til 5 mill. kroner, hvorav ingen disponible overføringer på annuum 

ved inngangen til 2021.  
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Så kom koronautbruddet, og KMD 

opplevde i likhet med øvrige 

fakulteter ved UiB betydelig 

redusert aktivitet og dermed et 

økende underforbruk.  

Overføringene på grunnbevilgning 

økte fra 13,0 til 18,3 mill. kroner fra 

2020 til 2021, og ytterligere til 23,3 

mill. kroner i overføring fra 2021 til 

2022.  

Gjennom 2022 er imidlertid 

aktivitetsnivået nærmest tilbake til 

normalt nivå og overføringene er 

igjen bygget betydelig ned.  

Siste prognose for 31.12.22 viser forventet overføring på ca. 14 mill. kroner på 

grunnbevilgning annuum – fordelt slik: 

OVERFØRING GRUNNBEVILGNING 
(tall i mill. kroner) 

(opprinnelig IB)* 
Endelig IB 01.01.22 

Budsjettert 
bruk 2022 

Budsjettert  
UB 31.12.22** 

Prognose UB  
31.12.22** 

GB annuum (13,5) 17,8 -11,8 6,0 4,0 

GB øremerket (9,8)    5,5 1,5 7,0 10,0 

Sum Grunnbevilgning 23,3 -10,3 13,0 14,0 

*Opprinnelig IB er før UiB overførte ubrukte midler på GB øremerket (rekrutteringsstillinger) til GB annuum. 
**Før UiB eventuelt overfører ubrukte midler på GB øremerket (rekrutteringsstillinger) til GB annuum 

 
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 14 mill. kroner fra 

2022 utgjør det ca. 7,5% av grunnbevilgning 2022. KMD har likevel tillit til at UiB, gitt KMDs 

økonomiske utfordringer, ikke avkorter fakultetets overføringer til 2023. 

Overføringene fra 2022 er nødvendig for budsjettbalanse. KMD planlegger for direkte bruk av 

overføringer fra 2022 ved budsjettfordelingen 2023 for å sikre instituttene og fakultetsnivået 

forsvarlige rammer. Utover dette overføres mer-/mindreforbruk på instituttene fra 2022 iht. 

vedtatte fordelingsprinsipper.  

Overføringer fra 2022 vil ha avgjørende betydning for fakultetets mulighet til å tilpasse 

rammene slik at vitenskapelig kapasitet på 2017-nivå kan opprettholdes i 2023.  

Overføringene til KMD samlet og til instituttene vil først være klar når regnskap 2022 er 

endelig avsluttet og UiB-styret har vedtatt endelige budsjetter i februar 2023. 

KMD vil sikre at det foreligger planer for bruk av overføringene fra 2022. 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.  
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9 Fakultetsdirektørens merknader 

Fakultetets bevilgningsramme er betydelig svekket gjennom store kutt i statsbudsjettet og 

manglende kompensasjon for energikostnader spesielt og lønns- og prisvekst generelt. 

Fjorårets kutt i pensjonsinnskudd er videreført og har gitt et stort realkutt for fakultetet. 

Departementets nye kutt for 2023 for inndekning satsninger og endrede reisevaner erstatter 

tidligere «ABE-kutt» og er dobbelt så stort. Når KD heller ikke kompenserer for økte 

energikostnader og underkompenserer lønns- og prisvekst, rammer det hardt.  

I all hovedsak viderefører UiB med sin økonomimodell både departementets kutt og lave 

lønns- og priskompensasjon (LPK) ut på fakultetene. De svært høye energikostnadene for 

2023 blir imidlertid dels tatt av sentrale midler og dels fordelt ut på økt internhusleie ved 

fakultetene (jf. vedlagte tildelingsbrev). KMD viderefører iht. intern budsjettfordelingsmodell 

både tillegg, kutt og UiBs satser for LPK ut på institutter og fakultetsnivå, men håper å kunne 

dekke inn noe med overføringer fra 2022.  

P.t. er det forventet at 2023 blir et tilnærmet «normalår» for fakultetets aktivitet, men det 

stramme budsjettet tilsier at aktivitetsnivået må reduseres.  

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 2023 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, med 

de endringer som har vært siden. Hvorvidt dette nivået kan opprettholdes i 2023 avhenger av 

disponible overføringer og/eller økte bevilgninger. Budsjettrammer pr institutt/fakultetsnivå for 

2023 vil derfor ikke være helt på plass før UiB-styret vedtar endelig budsjett i februar 2023.  

Det er lagt føringer for at institutter og fakultetsadministrasjonen holder ledige stillinger 

ubesatt i minst 3 måneder samtidig som det er forventet besparelser i driftskostnader, bl.a. 

forventes det mindre reisevirksomhet (både av miljøhensyn og pga. endrede reisevaner). 

Det er positivt at UiB også for 2023 setter av 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid, 

samt at antall rekrutteringsstillinger videreføres med 21 stillinger.   

Med reduserte bevilgninger er økte BOA-inntekter viktig og nødvendig for å finansiere 

eksisterende ressurser/kostnader. Uten økte bevilgninger vil det i praksis bety at fakultetet 

har valget mellom å redusere stillinger eller sikre delvis eksterne finansiering til dekning av 

dagens stillinger. KMD øker budsjettmålet for den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten 

(BOA) betydelig i 2023, og vil legge til rette for ytterligere økte BOA-inntekter i årene 

fremover.  

BOA-prosjekter er viktig for å opprettholde kapasitet og aktivitet i årene fremover, og gir både 

faglige og økonomiske gevinster. Samtidig må prosjektene totalkostnader synliggjøres og 

danne grunnlag for ledelsens beslutninger om deltakelse og involvering i prosjektene. Et 

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

Studentenes betydning for fakultetets finansiering er betydelig. Derfor må studiepoeng- og 

kandidatproduksjon, sammen med rekruttering av studenter, vies mye oppmerksomhet.  
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Fakultetets strategiske budsjettarbeid bør omfatte følgende i 2023: 

• 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. 

• Fylle studieplasser, og opprettholde/øke resultatuttelling gjennom høye studenttall og god 

gjennomstrømming. 

• Øke BOA-inntekter, samt synliggjøre totalkostnader ved BOA/forskningsaktivitet, 

herunder dekning for eksisterende kostnader ved BOA-prosjekter. 

• Planlegge bedre arealutnyttelse i eksisterende bygg for å kunne frigjøre leiekostnader i 

Møllendalsbakken 11. 

• Effektivisere støttefunksjoner. 

• Utarbeide investeringsplan på lengre sikt. 

• Bruke undervisningsregnskap som styringsverktøy. 
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Budsjettramme 2023 - Fakultet for kunst, musikk og design 
Universitetsstyret vedtok i sak 89/22 budsjettfordeling for UiB for 2023. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger går frem 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 
Universitetsstyret har i sak om budsjett 2023 lagt overordnete rammer for aktiviteten (jf. 
avsnitt om «UiB mot 2030»): 

Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange 
vitenskapelige tradisjoner og ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av 
fagdisipliner. Universitetene har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av 
uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er 
helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi 
skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for 
fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene og også for sterk 
kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen 
er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, 
samfunnsdialog, formidling og innovasjon. 

Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, 
tuftet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et 
samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. 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. Dette er også grunnleggende premisser for 
arbeidet med universitetets strategi fram mot 2030 som nå pågår og for hvordan 
universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.  

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere sentrale 
avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om 
fakultetenes viktigste prioriteringer.  

Budsjettforslaget for 2023 er preget av at universitetet er i en ekstraordinær vanskelig 
økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 2022 i forbindelse med 
pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk endring i 
energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023. Disse rammevilkårene gjør at 
budsjettforslaget må innrettes slik at det i størst mulig grad skal skjerme 
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kjernevirksomheten og fagmiljøene. Den stramme økonomiske situasjonen gjør 
imidlertid at store deler av universitetets virksomhet vil bli påvirket av strammere 
budsjetter i 2023. Strategi 2030 som ferdigstilles i februar 2023, vil legge føringer for 
hvordan UiB skal prioritere i kommende langtidsbudsjetter.  

Universitetet legger frem et stramt budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir 
videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. 
De ekstraordinære energikostnadene på om lag 125 millioner er foreslått håndtert 
gjennom tre mekanismer: Forventet langsiktig økning i energikostnadene antas å bli 40 
mill. kroner og dekkes gjennom økt husleie. Den midlertidige økningen er foreslått 
dekket ved at 70 mill. kroner innenfor felles avsetninger omdisponeres. Det er i tillegg 
lagt opp til en ekstraordinær inndekning fra fakultetene på 25 millioner kroner for 2023. 
Dersom utviklingen i energikostnader viser seg å være mindre dramatisk enn forventet 
vil en kunne vurdere dette på nytt. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere 
intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger. 

UiB vil i 2023 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 2023. 
Tabell 1: krav til studiepoeng 2023 

 
 
Generelle kommentarer til budsjettet 2023 
Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2023 slik det ble lagt frem 6. oktober 
2022. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas 
derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til 
fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.  

Budsjettsalderingen 
KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,0 %, og det legges 
opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og 
prisvekst i 2023-budsjettet. 
Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 
%. I tillegg er det for 2023 en særlig realøkning på 5,5% knyttet til den antatt permanente 
økningen i energikostnader. Dette gir 7 % realøkning i internhusleien for 2023. 

I budsjettfordelingen for 2023 er det i tillegg lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag 
for justeringene under er ramme for 2022, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er 
spesifisert):  

- et statlig kutt på 1,1 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til 
enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene  

- omfordeling til prioriterte formål på 0,6 % av rammen for fakultetene og 
Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,3 % for UB og UM  

- omfordeling fra fakultetenes rammer på 0,06 % til for å dekke realøkning på UBs 
mediebudsjett  

- nedjustering av enhetenes rammer på 0,79 % for å dekke den antatt midlertidige 
delen av økning i energikostnader 

- det er fordelt 2 mill. kroner i ekstra tilskudd til lønnsoppgjør for 2021 som teknisk 
endring, og det er i rammen for 2023 fordelt 3 mill. kroner til for lønnsoppgjør 2022. 
Dette er fordelt mellom enhetene basert på enhetens relative lønnsandel på GB og 
BOA i regnskapet for 2021  
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Det er ikke budsjettert med inntekter for utenlandske studenter i 2023. Ordningen må 
planlegges nærmere før UiB kan sette et nivå på slike inntekter. UiB er kuttet med 6,5 mill. 
kroner i statsbudsjettet. Dette er per nå håndtert som en generell reduksjon i UiB-
bevilgningen uten at det er fordelt spesifikt til noen fakulteter eller avdelinger som kutt. Dette 
vil en komme tilbake til i løpet av 2023. 

Energi ekstrakostnad 
Energikostnadene ved UiB har normalt sett vært i området 60-80 mill. kroner. Prognoser for 
energikostnader viser at den store økningen UiB har opplevd, vil nå en topp i 2023 på 
omtrent 215 mill. kroner. Kostnadene er ventet å reduseres etter 2023 men stabilisere seg på 
et høyere nivå enn tidligere (anslag omtrent 40 mill. kroner høyere). UiB har derfor laget en 
plan for å sikre 125 mill. kroner til økte energikostnader i 2023 og ta høyde for den 
permanente økningen.  

Det legges opp til at 40 mill. kroner av energikostnaden legges inn i husleiemodellen på 
permanent basis. Dette fører isolert sett til en realøkning på 5,5 % i internhusleien. Den 
kortsiktige effekten for 2023 og 2024 må dekkes ved omdisponeringer. I 2023 vil det bli 
omdisponert 80 mill. kroner fra enhetenes rammer og fra øremerkede avsetninger. Det 
forutsettes også en innsparing på strøm i 2023 på 5 mill. kroner. Oppsummert gir dette 
følgende inndekning i 2023-budsjettet:  

 Økning i internhusleie: 40 mill. kroner 
 Øremerket post til energikostnad: 80 mill. kroner 

o Herav 25 mill. kroner fra basisrammer 2023 
o Herav 55 mill. kroner fra øremerkede poster 

 Forutsatt energisparing: 5 mill. kroner 
 Finansiert økt energikostnad: 125 mill. kroner  

Det er også foretatt tildeling av husleietilskudd på 14,4 mill. kroner til enheter som har 
dårligere forutsetninger enn andre for å tåle denne husleieøkningen. 

Dersom energikostnaden øker mindre enn 125 mill. kroner i 2023, vil en etter vurdering 
kunne tilbakeføre midler som er omdisponert.  

Rekrutteringsstillinger 
Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. At øremerkingen fra statens 
side opphører betyr at UiB selv beslutter fremtidig bruk av midlene til denne typen stillinger. 
Det vil bli lagt opp en prosess på dette i 2023 slik at eventuelle endringer i praksis kan 
vurderes på en god og forsvarlig måte. For budsjett 2023 legges det opp til å videreføre 
tidligere øremerking og praksis. 

I 2023 er det til sammen 20 stillinger sist fordelt i 2019 som utløper og skal refordeles. I 
tillegg er det to stillinger UiB har bevilget med midlertidig finansiering som går ut. Av 
stillingene som utgår er fem øremerket MNT. 

De 20 stillingene fordeles med utgangspunkt i nåværende andel rekrutteringsstillinger på 
grunnbevilgningen. Av stillingene som er refordelt til MN, er 5 av de øremerket MNT. Tre 
stillinger blir finansiert i tillegg og går inn som UiBs egeninnsats i SLATE. Den samlede 
fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 2.  
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Tabell 2: rekrutteringsstillinger 

 
I budsjettet for 2023 er satsen for stipendiater videreført med LPK og nedjustert med et 
pensjonskutt. Dette pensjonskuttet er tilført enhetenes annuum for å gi et riktigere forhold 
mellom basis og øremerkede midler. Kuttprosenten er beregnet på bakgrunn av UiB sitt 
samlede kutt som andel av lønnsmasse og deretter nedjustert vektet med en antatt 
lønnsandel på 80 % på satsene (2,96 %). Satsene for 2023 er som følger:  

Tabell 3: satser rekrutteringsstillinger 

 
Forskningsinfrastruktur 
Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 14 mill. kroner i 2023 og vil også dekke 
bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2023 gjelde: 

 Heliumgjenvinning ved MN-fakultetet,  6 mill. kroner 
 Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet,  2 mill. kroner 
 DIGSSCORE ved SV-fakultetet,  3 mill. kroner 

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2023.  

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 2023.   

Universitetsdirektøren har merket seg at flere av fakultetene har betydelig negativ overføring 
på annuumsdelen innenfor grunnbevilgningen. Samtidig er det positive overføringer på 
øremerkede poster. Fakultetenes overføringer vurderes samlet, men det forutsettes at det 
finnes planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket. 

Eksamenskostnader.  
Fra 2023 vil fakultetene dekke 100 % av eksamensbudsjettet, mot om lag 75-85 % de siste 
årene. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen, det fulle bildet av kostnadene. 
Nivået på det samlede eksamensbudsjettet øker med 2,5 mill. kroner i 2023 til 23,1 mill. 
kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet 
på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,4778 kroner for 2023, 
og kostnadene er beregnet i tabellen under.  

Satser rekrutteringsstillinger 2022 LPK Pensjonskutt 2023
Lav sats 974,4 29,2 -28,85 974,7
Medium sats 1 036,4 31,1 -30,69 1 036,8
Høy sats 1 067,4 32,0 -31,60 1 067,9

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

2022 2022 2023 2023 (tusen) (tusen) 80 %
HF 77,4 75 432 78,25 76 274 842 0,8 62,6
MN 204,2 217 931 203,00 216 771 -1 160 -1,2 162,4
MED 139,0 148 373 138,00 147 364 -1 010 -1,0 110,4
SV 58,8 57 244 59,75 58 241 997 1,0 47,8
JUR 28,7 27 932 27,00 26 318 -1 614 -1,7 21,6
PS 46,7 48 449 47,25 48 987 537 0,5 37,8
KMD 21,5 22 283 21,00 21 773 -510 -0,5 16,8
UM 9,0 9 328 9,00 9 331 4 - 7,2
Andre/UST 1,7 1 810 2,25 2 329 519 0,5 1,8
Sum 587,0 608 783 585,5 607 388 -1 394 -1,5 468,4



 side 5 av 8 

 
 
 
  

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr) 

 
Internkontroll 
Enhetene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset virksomhetens 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.  

Det er gjennomført internrevisjon av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og 
internkontroll. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til oppfølging av internkontrollarbeidet 
etter at Universitetsstyret har behandlet rapporten fra internrevisjonen. 
 

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 2023 sammenlignet med 2022. 
Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de 
forskjellige kategoriene.  

Antall Kostnad
Fakultet eksamen 2022 eksamen 2023
HF 6 889 3 292
MN 15 374 7 346
MED 5 319 2 541
SV 7 768 3 712
JUS 7 351 3 512
PS 5 608 2 680
KMD 55 26

48 364 23 108
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Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr) 

 
Basis 
Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at det er lagt inn tekniske justeringer på  

 + 0,073 mill. kroner for KMD sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 
2021. 

 +1,085 mill. kroner knyttet til flytting av professorat ved Senter for Griegforskning fra 
øremerket til basis 

For 2023 justeres basis med  
 + 3,063 mill. kroner med LPK  
 + 0,644 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til 

fakultetet sin ramme.  
 + 0 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6). 
 - 1,085 mill. kroner omfordelt til prioriterte formål (0,6 %) 
 - 1,99 mill. kroner til statlige kutt (1,1 %) 
 - 0,113 mill. kroner til bidrag til kostnader på mediebudsjettet (0,06 %) 
 - 1,425 mill. kroner grunnet høyere energikostnader (0,79 %) 
 + 1,96 mill. kroner i økt husleietilskudd for å kompensere for svært høye 

strømkostnader 
 + 0,109 mill. kroner for KMD sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 

2022. 
Samlet effekt er en økning på 1,164 mill. kroner.  

Ekstra husleietilskuddet for Griegakademiet er lagt inn i fakultetets ramme, men videreføring 
for 50 % av tilskuddet skal vurderes årlig. Tilskuddet er i 2023 videreført på samme nivå som 
for 2022.  

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design  
(tusen kr) Delprosjekt Bud 2022 Bud 2023 Endring Endring %
Basis 100000100 102 097 103 261 1 164 1,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme 100000100 55 661 60 454 4 792 8,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme 100000100 853 1 104 252 29,5 %
Delsum annuum 158 611 164 819 6 208 3,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 100526100 22 283 21 773 -510 -2,3 %
Øremerkede midler annet 1 121 360 -762 -67,9 %
Delsum øremerket 23 404 22 133 -1 271 -5,4 %
Sum KD-inntekt 182 015 186 952 4 937 2,7 %
Instituttinntekter annuum 100000100 800 700 -100 -12,5 %
Instituttinntekter øremerket 100535100 400 600 200 50,0 %
Sum instituttinntekter 1 200 1 300 100 8,3 %
GA-inntekt som settes av for investeringer 100000100 -2 000 -2 000 - 0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer 100000100 -1 000 -1 000 - 0,0 %
Investeringer finansiert av BOA 100000100 - - -
Avskrivningsinntekter 100000100 3 500 3 500 - 0,0 %
Inntekter til investering/avskrivning 500 500 - 0,0 %
Sum grunnbevilgning 183 715 188 752 5 037 2,7 %
Bidragsmidler NFR 200 240 40 20,0 %
Bidragsmidler EU 400 1 200 800 200,0 %
Bidragsmidler andre 6 900 8 560 1 660 24,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler 7 500 10 000 2 500 33,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett 191 215 198 752 7 537 3,9 %
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Tabell 6: studieplassinntekter (i tusen kr) 

 

Åpen budsjettramme 
Virkningen av LPK er 1,67 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 3,123 mill. kroner. 
Den samlede økningen er på 4,792 mill. kroner.  

Lukket budsjettramme 
Virkningen av LPK er 0,26 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 0,226 mill. kroner. 
Den samlede økningen er på 0,252 mill. kroner.  

Rekrutteringsstillinger: 
Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 3 og beskrevet tidligere i 
dette brevet. Måltallet for 2022 var 21,5 

Det er gjort følgende endringer i fordelingen for 2023  
 - 1 stilling fra 2019, første halvårseffekt. 
 + 1 stilling refordelt i 2023, første halvårseffekt 

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 gjort følgende endringer:  
 - 2 stillinger trukket ut i 2022, andre halvårseffekt 
 - 3 stillinger trukket ut i 2022, resterende 2/3-effekt 
 + 5 stillinger refordelt i 2022, andre halvårseffekt.  

Fakultetet skal ha minst 21,0 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. 
Minst 80 % av disse skal være stipendiater.  

Andre øremerkede midler: 
Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige 
kutt på 1,1 %. For noen tildelinger har det blitt gjort andre justeringer og prinsippet fravikes.  

Tabell 7. Andre øremerkede midler (i tusen kr) 

 
Kommentar: 

 Grieg research school videreføres  
 Kompensasjon for verv til styreleder ved Senter for Griegforskning tas bort i 2023 
 KMD har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023. 
 Avsetningen til professorat ved Senter for Griegforskning er flyttet til basis med 

teknisk endring 
 
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.  

Delprosj Annet øremerket KMD Bud 2022 Bud 2023 Endring Endring-%
100498100 Grieg reaseach school 353 360 7 1,9 %
100424100 Verv senter for Griegforskning 168 - -168 -100,0 %
100614100 Etableringsstøtte studieplasser, KMD 600 - -600 -100,0 %
100499100 Professor Senter for Griegforskning - - -

Sum 1 121 360 -762 -67,9 %

Studieplassinntekter Fakultet for kunst, 
musikk og design (tusen kr) Kategori Antall Pris 2023

Inntekt 
fak (75 %) Kommentar

Nye studieplasser i revidert 2020 fra høsten 2020
KMD integrert master musikkterapi B 4 206,100 309 5-årig ferdig utbygd våren 2025. Gjort 3-årig i budsjett 2023

Halvårseffekt for V2023, finansiering vil fases ut. 
KMD Kunst og design B -2 206,100 -155 Gitt som 2-årig i 2020, nedbygging H2023-V2025
KMD Arkitektur og design B -2 206,100 -155 Gitt som 2-årig i 2020, nedbygging H2023-V2025

Sum 0
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Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2023. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Robert Rastad 
universitetsdirektør Per Arne Foshaug 
 økonomidirektør 
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Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2023 
 
Økonomistyring og disponering av budsjettrammen 
Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig for å nå ambisjonene til 
UiB, både for virksomhet finansiert gjennom grunnbevilgningen (GB) og for bidrags- og 
oppdragsvirksomheten (BOA). Fakultet og avdelinger (enhetene) skal vurdere og iverksette 
tiltak for å redusere sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og tiltak som begrenser 
konsekvensene hvis dette likevel skulle skje.  

Enhetene disponerer rammen som er tildelt som GB med føringer gitt i tildelingsbrevet. 
Gjeldende regler i økonomireglementet med tilhørende rutiner, myndigheten som er fastsatt 
og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet, samt generelle retningslinjer omtalt i 
dette brevet skal også være førende for fakultetets disponeringer av rammen. Basert på 
disse føringene og fakultetsstyrets fordeling av midler skal fakultetene utarbeide et 
periodisert budsjett for bruk av tildelte midler. Fakultetene har ansvar for å fordele 
bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for forvaltning av budsjettene er gitt i 
universitetets regelsamling.  

Den utarbeidede disposisjonsplanen skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets 
økonomiplan blir synlig som et periodisert budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til 
denne økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med 
månedsrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett 
og regnskap, til behandling minimum fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav 
i universitetets regelsamling. Det er utarbeidet pakker som bør brukes i økonomistyringen og 
rapporteringen ved alle enheter ved UiB. Pakkene inneholder rutiner med henvisning til 
anbefalte rapporter og ferdig utarbeidede tabeller og figurer til økonomirapporter til styrene. 
Mer informasjon finnes på ansattsidene under 
https://www.uib.no/foransatte/17340/%C3%B8konomioppf%C3%B8lging-og-rapportering 

Det er viktig å ha god informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak, i tillegg til god 
ressursforvaltning for å mestre nye utfordringer. Det legges til grunn at fakultetene utvikler 
systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at fakultetet drives i samsvar med gjeldende 
lover og regler 

Budsjettdisponeringsmyndighet 
I Retningslinjer for Budsjettdisponeringsmyndighet ved UiB fastsettes det hvordan 
budsjettdisponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres, se 
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-
OEkonomiforvaltning/4.1.1-OEkonomiforvaltning-generelt/Utfyllende-retningslinjer-for-
budsjettdisponeringsmyndighet-ved-UiB/. 

Endringer av BDM fullmakter og godkjenningstilganger meldes inn til Økonomiavdelingen via 

hjelp.uib.no. 

Faglig interesse 
Når det gjelder EU- og NFR-prosjekter har BDM ved instituttet ansvar for å bekrefte at den 
faglige interesse har blitt vurdert i det enkelte prosjektet, jf. Universitets- og høyskoleloven § 
9-2 og Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv 
av aksjer (F-07-13) pkt. 1-1, bokstav a. Samarbeidet skal være av faglig interesse for 
institusjonen, aktiviteten skal styrke institusjonens evne til å utføre sine primæroppgaver og 
at det er av samfunnsmessig relevans og i tråd med målene i UiBs strategi.  

Aktivitet av faglig interesse skal kunne etterprøves. Dette innebærer et krav til 
dokumentasjon av vurderingene som ligger til grunn for vedtaket. Styrevedtak med 
standardpregede formuleringer om at styret har vurdert aktiviteten som faglig interessant og 
lignende, vil ikke tilfredsstille kravet til etterprøvbarhet. Forankringen i institusjonens strategi 
må synliggjøres. Faglig interesse dokumenteres ved å fylle ut og signere en erklæring (for 
EU-prosjekter) og ved dokumentere den faglige interessen i svarbrev på aksept av kontrakt i 

https://www.uib.no/foransatte/17340/%C3%B8konomioppf%C3%B8lging-og-rapportering
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.1-OEkonomiforvaltning-generelt/Utfyllende-retningslinjer-for-budsjettdisponeringsmyndighet-ved-UiB/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.1-OEkonomiforvaltning-generelt/Utfyllende-retningslinjer-for-budsjettdisponeringsmyndighet-ved-UiB/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.1-OEkonomiforvaltning-generelt/Utfyllende-retningslinjer-for-budsjettdisponeringsmyndighet-ved-UiB/
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ephorte (for NFR-prosjekter). BDM skal også dokumentere faglig interesse ved inngåelse av 
avtale for øvrige forsknings- og utviklingsprosjekter og dermed sikre at prosjektet er faglig- 
og økonomisk forankret. Det blir stilt både eksterne og interne krav til dette og der er dermed 
viktig med gode vurderinger og overholdelse av reglementet. Lenke til reglementene: 
https://www.uib.no/foransatte/102866/boa-lover-og-regler.  

Økonomimodell, kontostreng og kontoplan 
Det ble gjort endringer i økonomimodell og kodeverk ved inngangen til 2021. Dette 
videreføres i 2023 uten vesentlige endringer. Kontoplanen får justeringer etter hvert som 
behovene melder seg og en vil finne oppdatert oversikt her: 
https://www.uib.no/foransatte/142133/%C3%B8konomi-saksbehandlere.  

Prosjekter under hovedprosjekt «100001 Grunnbevilgning annuum» kan opprettes av de 
med tilgang (controller interne prosjekt) på fakultetsnivået, mens andre prosjekter på 
grunnbevilgningen skal opprettes ved Økonomiavdelingen. Delprosjekter på 
grunnbevilgningen kan opprettes under prosjekter (både annuum og øremerket) av alle med 
tilgang. Merk betydningen av å fylle ut riktige relasjoner (inkludert spesifisert 
finansieringskilde) ved opprettelse av prosjekter og delprosjekter.  

Budsjettering 
Budsjettene for totaløkonomien er strukturert som følger i økonomisystemet: 

• Rammebudsjett viser rammetildeling for en enhet for budsjettåret (RAMMExxxx).  
• Totalbudsjett for år er hovedbudsjettet og legges inn og oppdateres av enhetene 

(BEVAARxxxx+BOAVUR,).  
• Totalbudsjett langtid brukes til langtidsbudsjettering og oppdateres av enhetene 

(BEVLTB+BOAVUR). 
• Prognose totalbudsjett brukes til å legge inn prognoser gjennom året 

(P_BEVAARxxxx+P_BOAVUR).  

Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i rammebudsjettet og 
enhetene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i det 
operasjonelle budsjettet. Enhetene skal avstemme det operasjonelle budsjettet mot 
rammebudsjettet, og Økonomiavdelingen foretar regelmessige kontroller før det opprettes 
«milepælsversjoner» av budsjettene i samsvar med «Rapporteringskalender for fakultetene, 
IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen». Det vil ikke være anledning for fakultetene å endre 
budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret. Etter eventuelle 
vedtak vil rammebudsjettet til enheten oppdateres etter vedtak og det operasjonelle 
budsjettet avstemmes.  

Frist for budsjettering av totalbudsjett for år, med detaljering som beskrevet nedenfor, er 
fredag 10. februar. UiB får da et operasjonelt budsjett som kan presenteres til styret i mars.  

Enhetens operasjonelle budsjett skal reflektere ventet aktivitet i løpet av året. Enhetene kan 
selv velge detaljeringsgrad for operasjonelt budsjett, men det skal minimum budsjetteres 
med detaljkontoer for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner. Enhetene skal budsjettere med 
utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjetter. Budsjettene i økonomisystemet 
skal periodiseres for inntil 12 måneder og skal i rimelig grad være konsistent med 
konteringen. Det skal i størst mulig grad budsjetteres på regnskapskontoer som er fastsatt i 
kontoplanen, unntaksvis på budsjettkontoer.  

Kravene til budsjettering gjelder også BOA-virksomhet som føres på fakultetets koststeder. 
BOA-delen av totalbudsjett for år (BOAVUR) skal reflektere de vedtatte budsjettmålene for 
BOA-aktivitet per finansieringskilde. I tillegg skal det budsjetteres med planlagte indirekte 
kostnader, egenfinansiering og overskudd fra oppdragsprosjekter. Prosjektbudsjettene 
budsjetteres i eget budsjett (BOAPRO).  

Månedsbudsjettene i BEVAAR og BOAVUR danner grunnlaget for den løpende 
rapporteringen gjennom året til ledelse og styrer ved UiB. I forbindelse med rapportering skal 

https://www.uib.no/foransatte/102866/boa-lover-og-regler
https://www.uib.no/foransatte/142133/%C3%B8konomi-saksbehandlere
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det også utarbeides prognoser og registrere disse i systemet (Prognose totalbudsjett). Frister 
for dette er satt i rapporteringskalenderen og krav til registreringen vil bli distribuert i 
begynnelsen av året.  

Registrering av totalbudsjett langtid skal gjøres ved frist for levering av langtidsbudsjett i 
forbindelse med budsjettforslag for 2024. Frister og krav for registrering vil bli distribuert i 
løpet av våren 2023.  

Inntektene fra departementet på annuum og rekrutteringsstillinger vil bli regnskapsført etter 
Kunnskapsdepartementets periodiseringsnøkkel og skal budsjetteres slik også 
(periodiseringsnøkkel KD-INNTEKT i Unit4). Øremerkede avsetninger gitt i tildelingsbrevet vil 
i 2023 også bli regnskapsført etter den samme periodiseringsnøkkelen, mens øremerkede 
tildelinger gitt i løpet av året vil bli inntektsført ved tildelingstidspunkt. Viderefordeling av 
inntektene internt skal skje ved hjelp av en egen mal i omposteringsløsningen. 

Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned. 

I 2022 ble det etablert et investeringsbudsjett for UiB og praksis vil bli videreført i 2023. Det 
skal settes opp et periodisert budsjett for årets investeringer i kontoklasse 3 basert på en 
plan for hver budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger 
innenfor forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende kontoer i klasse 3 og 6. 

Det understrekes at det også i 2023 legges opp til at alle investeringer skal gjennomføres på 
enhetenes annuum, slik at også alle fremtidige avskrivningseffekter vil løpe her. Bakgrunnen 
for dette er at avskrivninger på anleggsmidlene ofte er lenger enn levetiden til både BOA- og 
GP-prosjekter og det er utfordrende å stenge prosjekter og unngå feilføringer så lenge det er 
investeringer som genererer avskrivninger lenge etter at prosjektet i realiteten er avsluttet.  

Dette betyr at man ved investering skal kontere faktura/aktivere eiendelen ved enhetens 
annuum og det skal eventuelt refunderes midler fra BOA-prosjekter og øremerkede 
avsetninger (GP) med intern transaksjon:  

- BOA: kostnader refunderes fra BOA-prosjekter med konto «9473 – godskrevet 
investering» til annuum med konto «9474 – belastet investering». 

- GP, egenfinansiering og sentral egenfinansiering: kostnader refunderes fra aktuelle 
delprosjekter med konto «9162 - driftsmidler belastet» til GP med konto «9161 - 
driftsmidler godskrevet» 

Dette innebærer at samlet investerings- og avskrivningsbudsjett skal ligge på annuum og 
enhetene vil få et budsjett for interne inntekter i kontoklasse 9 på annuum som tilsvarer 
investeringer planlagt over øremerkede tiltak og med finansiering fra BOA.  

Det vises til rutiner for rapportering 
https://www.uib.no/foransatte/142702/%C3%B8konomistyring-og-rapportering og 
budsjettering (inkludert rutine for totalbudsjett) 
https://www.uib.no/foransatte/143015/budsjettering#rutinebeskrivelser  

Det vil bli utarbeidet en tydeligere rutine for budsjettering av sentral egenfinansiering, spesielt 
for IB og UB. Denne vil bli gjort tilgjengelig før årsavslutning for 2022.  

Sosiale kostnader 
Etter endring av beregning av pensjonspremien i 2022 har UiB i 2022 operert med 
arbeidsgiverandel av pensjonspremie på 9 %, inkludert OU-midler. Arbeidstakerandelen av 
pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Statens pensjonskasse sitt estimat for 
arbeidsgivers andel av pensjonspremie for 2023 er 9,1 %, en økning på 0,3 % fra 8,8 %. I 
budsjett og regnskap for 2022 har UiB operert med en ekstra margin på 0,2 % (samlet 9,0 %) 
for å sikre at det blir satt av nok midler til å betale pensjonspremien. Basert på erfaringer så 
langt i 2022 vil en slik margin videreføres og pensjonspremien settes til 9,3 % i 2023. Siden 
det endelige resultatet for pensjonspremie for 2022 fremdeles ikke er klart, det kan fremdeles 
komme revisjon av dette estimatet. Informasjon om eventuell endring vil komme så snart 
som mulig.  

https://www.uib.no/foransatte/142702/%C3%B8konomistyring-og-rapportering
https://www.uib.no/foransatte/143015/budsjettering#rutinebeskrivelser


4 
 

Gruppelivsforsikring vil være 1 593 kroner per person.  

I statsbudsjettet er det fremmet forslag om å øke arbeidsgiveravgift for lønn som overstiger 
750 000 kroner med 5 %. Dermed er arbeidsgiveravgiften 14,1 % for lønn under 750 000 
kroner og 19,1 % over 750 000 kroner. Avgiften beregnes av lønn, ferielønn, pensjon og 
gruppelivsforsikring. Det er varslet at denne økningen vil bli kompensert, men omfanget av 
kompensasjon og hvordan dette skal gjennomføres i praksis er ikke kjent. Informasjon om 
dette vil bli videreformidlet så snart dette blir mer klart.  

Kopi- og papirpenger 
Ny avtale er forhandlet frem og vil gjelde fra 1. juli 2021 til 31.12.2024. Avtalen krever at all 
klarering blir foretatt i Kopinors verktøy Bolk, og åpner for bruk av digital studielitteratur. 
Studentene får tilgang til å kjøpe digital studielitteratur gjennom Litteraturkiosken. Klarering 
og administrasjon av Litteraturkiosken utføres av UiB sentralt. Betaling for studenters 
utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at 
lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet. Eventuelle endringer knyttet til 
belastning av avgiften for fakultetene vil det bli informert om. 

Internhusleie 
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter: 

• En grunnleie som varierer per m2 etter lokalenes kvaliteter 
• En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per m2 
• En komponent for energikostnader som beregnes per m2 
• En komponent for kostnader for undervisningsrom 

Arealkostnadene har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen (LPK) de siste årene. Dette 
er i tråd med plan for investering som ble lagt frem i sak 42/14, og «Masterplan for areal 
2018-2040» der det ble vedtatt en plan for investering for UiB som skal finansieres gjennom 
husleieordningen. Det er lagt inn 3,0 % lønns- og priskompensasjon og realvekst på 1,5 % til 
investeringsformål, samt en realendring på 5,5% til energiformål noe som gir en nominell 
endring på 10 % i eiendomsområdet. På grunn av arealendringer er gjennomsnittlig prisvekst 
per kvadratmeter noe høyere.  

For 2023 blir kvadratmeterprisene som følger: 

 

Prisen for undervisningsrom øker også med 4,5 %. Leie for undervisningsrom vil bli avregnet 
halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking.  

For 2023 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, 
energi og undervisningsrom:  

Kategori Grunnleie Drift Felleskostn Pris per kvm Energi per kvm Sum totalt per kvm

0,0 0,00 156,81 486,13 642,95                331,00 973,95                       

0,5 728,12 156,81 486,13 1 371,07            331,00 1 702,07                    

1,0 832,14 156,81 486,13 1 475,09            331,00 1 806,09                    

1,5 936,16 156,81 486,13 1 579,11            331,00 1 910,11                    

2,0 1040,18 156,81 486,13 1 683,12            331,00 2 014,12                    

2,5 1144,20 156,81 486,13 1 787,14            331,00 2 118,14                    

3,0 1248,21 156,81 486,13 1 891,16            331,00 2 222,16                    
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Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag 
Indirekte kostnader i prosjektene beregnes etter TDI-modellen. Satsene skal beregnes for 
alle nye BOA-prosjekter som opprettes, ved flere bidragsytere beregnes det en sats per 
delprosjekt. I praksis beregnes det TDI-splitt for de forskjellige delprosjektene ved 
budsjettering i BOAPRO i samsvar med budsjetteringsrutiner og BOA-reglement.  

Etter planen skulle nye satser vært beregnet for både 2022 og 2023. Beregningsgrunnlaget 
for disse beregningene ville vært regnskapene for henholdsvis 2020 og 2021, som begge har 
vært påvirket av Covid. På bakgrunn av dette er satsene for 2023 videreført med lønns- og 
prisjustering på 3,0 %. Satsene for 2022 og 2023 er som følger:  

Type årsverk TDI-sats 2022 
TDI-sats 
2023 

Består av 

Teknisk/administrative årsverk kr 160 000 kr 165 000 Arbeidsplassats 

Vitenskapelige årsverk kr 542 000 kr 558 000 
Arbeidsplassats + 
forskningsspesifikk sats 

 

Det har pågått et arbeid i sektoren knyttet til TDI-modell for EVU. Beregningsmodell er 

tilgjengelig for sektoren og kan brukes til beregning av veiledende satser. Dette er satsene 

som er registrert i BOAPRO for 2023:  

EVU-sats Beløp 2023 

Høy sats kr 567 000 

Lav sats kr 165 000 

 

Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett 
og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av 
maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen.  

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for 
rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. For BOA-årsverk har det etter gjeldende praksis 
blitt belastet fellesbidrag for alle årsverk med registrert kontering på eksternt finansierte 
BOA-prosjekter (med unntak av ulønnet permisjon). På slutten av året har det blitt gjort en 
avregning for de som har hatt permisjon med lønn. Det er ønskelig å forenkle denne 
praksisen, eventuelle endringer vil man komme tilbake til. Det belastes også fellesbidrag for 
frikjøpte årsverk fra GB. Ved innføring av timeføring fra BOA til GB vil det også bli belastet 
fellesbidrag av dette.  

Avdeling Husleie uten 

energi 2023

Husleie uten 

energi 2022

Energi /kvm 

2023

Energi /kvm 

2022

Leie for 

undv.rom 2023

Leie for 

undv.rom 2022

Husleie 2023 Husleie 2022

A 11 HF 34 213 210         32 728 585         6 644 364            4 316 966            5 648 299            4 812 397            47 435 990         42 695 107         

A 12 MN 110 761 109       113 445 485       21 434 429         14 906 576         8 211 136            6 875 262            143 214 807       137 931 869       

A 13 MED 87 666 046         85 691 560         16 183 573         10 725 626         3 512 439            3 164 905            109 509 299       101 573 733       

A 15 SV 35 301 602         32 022 290         6 754 462            4 167 115            4 700 867            4 731 979            47 692 070         41 739 812         

A 16 JUS 15 062 701         14 121 259         2 913 939            1 860 335            2 777 075            3 125 505            21 168 789         19 489 240         

A 17 PS 26 685 544         25 121 000         5 051 569            3 204 287            3 856 304            3 265 318            36 305 285         32 222 418         

A 18 KMD 43 230 360         41 484 880         8 013 704            5 218 174            -                        52 268 946         47 637 116         

A 19 FFS 6 373 795            6 117 555            1 174 773            765 010               7 699 540            7 020 216            

A 32 UB 36 000 158         33 106 655         7 060 063            4 374 650            43 921 425         38 230 931         

A 34 UM 61 669 438         58 796 704         12 598 234         8 172 077            75 753 026         68 308 157         

Sum fakulteter 456 963 963 442 635 972 87 829 110 57 710 817 28 706 119 25 975 366 584 969 177 536 848 598

B 21 ADM 27 454 018         26 364 636         5 191 836            3 383 648            33 298 771         30 343 251         

B 22 IT 7 213 013            6 964 629            1 408 963            924 210               8 794 416            8 046 617            

Sum IT og ADM 34 667 032 33 329 266 6 600 799 4 307 859 0 0 42 093 187 38 389 867

C 20 UST - ANDRE 87 753 776         84 235 717         16 056 545         10 537 359         2 937 343            2 663 694            108 882 617       99 385 505         

C 23 EIA 83 857 745         75 866 641         19 513 518         12 182 737         (31 643 462)        (28 639 060)        57 297 590         46 182 316         

C 35 Andre -                        -                        -                        

Sum UiB felles 171 611 521 160 102 358 35 570 063 22 720 096 -28 706 119 -25 975 366 166 180 207 145 567 821

Totalsum 663 242 515 636 067 596 129 999 972 84 738 771 0 0 793 242 570 720 806 287
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For at det skal beregnes korrekt fellesbidrag for frikjøp er det viktig at teksten på alle føringer 
av frikjøp er lik, det vil si på samme format som den automatiske teksten som genereres i 
frikjøpsløsningen. Denne automatiske teksten skal ikke overstyres og manuelle bilag skal 
føres med samme linjebeskrivelse: "Frikjøp av etternavn, fornavn, ansattnr., ÅÅÅÅMM, 
finansieringskilde, stillingskategori, XX,XX %". Eksempel: «Frikjøp av Olsen, Jan, 6050000, 
202301, Statlige etater, Undervisnings- og forskningspersonell, 40,00 %» Korreksjoner skal 
føres tilbake på samme konto med korreksjon + opprinnelig tekst, for eksempel «Korreksjon 
Frikjøp av Olsen, Jan, 6050000, 202301, Statlige etater, Undervisnings- og 
forskningspersonell, 40,00 %».  

Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned. Satsene videreføres med LPK og er som 
følger:   

Type årsverk Sats fellesbidrag 2023 

Rekrutteringsstilling GB kr 81 600 

Teknisk/administrative årsverk BOA kr 81 600 

Vitenskapelige årsverk BOA kr 163 400 

Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og 
regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid 
fullfinansieres, det vil si at prosjektene skal ha dekket både direkte og indirekte kostnader og 
prosjektene skal i tillegg budsjetteres med en fortjeneste for å unngå konkurransevridning. 
Det er viktig at instituttledelsen har et spesielt fokus på budsjettering av oppdragsprosjekter, 
både ved i inngåelsen av nye oppdragskontrakter og i oppfølgingen av disse. 

Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og universitetets egenfinansiering i disse tilfellene, for 
eksempel bidrag til å finansiere indirekte kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal 
synliggjøres i prosjektbudsjettene og prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle 
indirekte kostnader føres per prosjekt. Både bidrags- og oppdragsprosjekter skal ha faglig 
interesse for institusjonen og vurderingene som ligger til grunn skal kunne dokumenteres. 

Se også BOA-reglementet i regelsamlingen og rundskriv F-07-13. 

Rekrutteringsstillinger 
I budsjettforslaget for 2023 har departementet foreslått å fjerne øremerking av midler til 
rekrutteringsstillinger. I 2023 vil UiB opprettholde eksisterende praksis med intern 
øremerking av rekrutteringsstillinger. Det er ikke besluttet å endre praksis på dette for dette 
for budsjettåret 2023, men det vil i løpet av 2023 bli gjort en vurdering om endring av praksis. 

Måltall for rekrutteringsstillinger er gitt av tabell 2 i tildelingsbrevet. Fakultetene kan selv 
disponere mellom stipendiater og postdoktorer der antall stipendiater ikke kan være lavere 
enn 80 % av måltallet.  

For 2023 blir inntektsføringen av rekrutteringsstillinger som i 2022. Oppdelingen av «gamle» 
(tildelt før 2005) og «nye» (tildelt etter 2005) stillinger vil opprettholdes, og inntektsføringen 
vil skje etter KD sin fordelingsnøkkel. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet mot måltall 
etterskuddsvis hvert halvår. Dersom fakultetet ligger under måltallet for «nye» stipendiater vil 
inntekten justeres ned med allerede inntektsført beløp for antall årsverk under måltallet. 
Justering vil ikke bli gjort dersom fakultetet ligger over måltallet for «nye» stipendiater. 

Rekrutteringsstillinger finansieres med en sats (som beskrevet i tildelingsbrevet) som skal 
dekke lønn, direkte og indirekte kostnader. Fellesbidrag for rekrutteringsstillinger blir belastet 
på fakultetsnivået på fakultetets delprosjekt for rekrutteringsstillinger.  

Innkjøp 
Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes 
av tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal 
benyttes (jf. styresak 40/20). Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre 
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konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 
100.000 kroner stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. 

Seksjon for innkjøp skal kontaktes for gjennomføring ved alle innkjøp over 100.000 kroner 
eks. mva. dersom det ikke foreligger rammeavtale som dekker det aktuelle behovet. Felles 
rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp 
uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes gjennom 
etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon, 
se http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p.  

http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p
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Notat angående toppfinansiering av forskningsprosjekter 

Toppfinansiering av forskningsprosjekter gjelder EU forskningsprosjekter, ERC, SFF, SFI, FME, MSC og 
fra 2016 også SFU.  Det foreligger totalt fem brev angående toppfinansiering: 

(1) 05.03.2015 Toppfinansiering av forskningsprosjekter  
(2) 09.04.2015 Toppfinansiering av forskningsprosjekter – presisering  
(3) 16.11.2015 Toppfinansiering av forskningsprosjekter – presisering Marie Curie  
(4) 18.03.2016 Toppfinansiering av Senter for fremragende utdanning (SFU) 
(5) 27.06.2019 Toppfinansiering av forskningsprosjekter – rutiner og ny sats for MSCA-stillinger 

Retningslinjer for beregningsgrunnlag og utbetaling av toppfinansiering for de ulike gruppene kan 
oppsummeres som følger: 

EU forskningsprosjekter 
EU-aktivitet som er forskningsprosjekter gis 10 % toppfinansiering fra og med 2015, beregnet av 
bidraget fra EU (1). 

EU-aktivitet som er utdanningsprosjekter gis ikke toppfinansiering (2).  

Toppfinansieringen beregnes basert på regnskapsført aktivitet/etter forbruk av de eksterne midlene 
fra EU (belastet EU-kunden) (2), inkludert EU-midler som tilflyter UiB via partnerinstitusjoner. Dette 
tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. 
Midler fra EU som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering. 

Toppfinansiering av EU-forskningsprosjekter gis hvert halvår på etterskudd, altså etter avslutning av 
regnskapet per juni og desember (2)*. 

ERC 
ERC-prosjekter med søknad sendt i 2015 eller senere gis 25 % toppfinansiering dersom ikke annet er 
spesifisert i eget tildelingsbrev (1). Toppfinansieringen beregnes basert på regnskapsført 
aktivitet/bruk av eksterne midler fra EU. Dette inkluderer også EU-midler som tilflyter UiB via 
partnerinstitusjoner. 

ERC-prosjekter med søknad sendt i 2014 eller tidligere belønnes etter gammel ordning/som 
beskrevet i det enkelte prosjekts tildelingsbrev (2). 

Toppfinansiering av ERC-prosjekter gis hvert halvår på etterskudd, altså etter avslutning av 
regnskapet per juni og desember (2)*. 

SFF 

 
* I (1) skrives det under hver kategori av prosjekter at toppfinansiering skal gis årlig, mens det i (2) skrives at 
toppfinansiering skal gis halvårlig, uten at det der spesifiseres konkret om dette gjelder alle kategorier eller kun 
EU-aktivitet som for øvrig omtales i avsnittet. I (4) er det imidlertid spesifisert at toppfinansiering av SFU skal 
gis årlig. På bakgrunn av dette er grupperingen «EU-aktivitet» og «øvrig» valgt. Dette innebærer at EU-
forskningsprosjekter, ERC og MSC («EU-aktivitet») gis toppfinansiering halvårlig i forbindelse med 
regnskapsavslutningen for juni og desember. SFF, SFI, FME og SFU («øvrig») gis toppfinansiering årlig i 
forbindelse med regnskapsavslutningen for desember. Unntaket er tilleggsfinansiering av MSC-kandidater som 
gis etter vurdering av hver enkelt søknad. 



2 

Sentre for fremragende forskning (SFF) gis toppfinansiering på 15 % av regnskapsført aktivitet 
finansiert av Forskningsrådet (NFR).  Ordningen gjelder fra og med 2015. 

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NFR til UiB og som 
tilflyter UiB som partner i SFF ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler 
(belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NFR som overføres til 
partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering. 

Toppfinansiering av SFF gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember (1)*. 

SFI 
Sentre for forskningsrettet innovasjon (SFI) gis toppfinansiering på 12,5 % av regnskapsført aktivitet 
finansiert av NFR. Ordningen gjelder fra og med 2015. 

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NFR til UiB og som 
tilflyter UiB som partner i SFI ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler 
(belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NFR som overføres til 
partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering. 

Toppfinansiering av SFF gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember (1)*.  

FME 
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) gis toppfinansiering på 12,5 % av regnskapsført 
aktivitet finansiert av NFR. 

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NFR til UiB og som 
tilflyter UiB som partner i FME ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler 
(belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NFR som overføres til 
partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering. 

Toppfinansiering av FME gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember 
(1)*.  

MSC 
Marie-Curie-prosjekter gis 10 % toppfinansiering fra og med 2015, i likhet med andre EU-
forskningsprosjekter (3). 

Toppfinansieringen beregnes basert på regnskapsført aktivitet/etter forbruk av de eksterne midlene 
fra EU (belastet EU-kunden) (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 
UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra EU som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke 
utløse toppfinansiering. 

I tillegg kan det søkes om inntil 250 000 kroner per årsverk for å dekke et eventuelt mellomlegg 
mellom EU-sats og faktiske lønnskostnader knyttet til årsverket (5). Ordningen gjelder kandidater 
som ansettes ved UiB, og IKKE for innreisende (2 og 5). Frem til 2019 var denne satsen på 200 000 
kroner (2). Endringen har ikke tilbakevirkende effekt og søknad om mellomlegg for tidligere år (før 
2019) vil bli behandlet til opprinnelig sats på 200 000 kroner per årsverk (5).  
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Toppfinansiering av MSC-prosjekter gis hvert halvår på etterskudd, altså etter avslutning av 
regnskapet per juni og desember (2)*. Tilleggsfinansiering gis etter behandling av den enkelte 
søknad.  

Det er høsten 2019 utarbeidet utvidede rutiner for innsending av krav om tilleggsfinansiering (5); 

Skriftlig krav om utbetaling sendes Økonomiavdelingen i Ephorte. Søknadsmal tilgjengelig via 
ansattsidene (se under toppfinansiering av forskningsprosjekter) fylles ut og legges ved 
skriftlig søknad i Excel-format. Av malen fremkommer det hvilke informasjon som skal 
opplyses og legges til grunn for beregning av krav. 

Utbetalingskrav sendes fortrinnsvis på årsbasis, evt. innad i regnskapsår dersom 
arbeidsforhold avsluttes i løpet av året. Gjennomsnittlig valutakurs for regnskapsåret hentes 
fra Den europeiske sentralbank (ESB) og benyttes i beregningsgrunnlaget. Sendes søknad i 
løpet av året brukes gjennomsnittlig kurs fra 01.01.xx og frem til søknadstidspunkt. 

Ved ettersending av krav for tidligere år skal gjennomsnittlig valutakurs fra ESB for det 
aktuelle året benyttes. Skjermbilde som dokumenterer benyttet valutakurs(er) limes inn i 
Excel-filen. Det vises til eksempel i mal.  

SFU 
Sentre for fremragende utdanning (SFU) gis toppfinansiering på 15 % av regnskapsført aktivitet 
finansiert av NOKUT. Ordningen gjelder fra og med 2016. 

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NOKUT til UiB og som 
tilflyter UiB som partner i SFU ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler 
(belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering.  Midler fra NOKUT som overføres til 
partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering. 

Toppfinansiering av SFU gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember 
(1)*.  
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Reviderte retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger 
på kunstnerisk grunnlag ved Fakultet for kunst, musikk og design 

 
 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret godkjente ansettelsesprosedyre, retningslinjer og veiledning ved ansettelse i 
stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid i desember 2017 (vedlagt). Det er 
administrasjonens vurdering at tiden er moden for en gjennomgang og revisjon av 
retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger basert på de 
erfaringer fakultet og institutt har gjort seg. 

 
Forslaget har vært diskutert i Instituttlederforum. 

 
Til saken 
I forslaget til reviderte retningslinjer er vurderingskomiteens sammensetning i forhold til antall 
medlemmer åpnet opp for å gi fleksibilitet. I forslaget er det ikke lenger krav om ekstern 
representasjon i vurderingskomiteen, det er åpnet for at komiteen kan suppleres med 
eksterne medlemmer. Dette for å understreke tilknytningen til fagmiljø ved KMD. 

 
I forslaget er det innført krav om at skjema for individuell vurdering av søkerne skal benyttes. 
Dette for å gi grunnlag for en samlet vurdering av de best kvalifiserte søkerne, rangere dem 
innbyrdes samt sikre og dokumentere likebehandling av søkerne. Skjema (vedlagt) er 
utarbeidet for å støtte komiteens vurderinger. 

 
I forslaget er grunnkvalifikasjonselementet eksplisitt knyttet til relevant mastergrad i henhold 
til krav i utlysningstekst. Dette for å kunne validere vitnemål fra søkere med utdanning fra 
utlandet. 

 
I forslaget er kunstneriske kvalifikasjoner/prosjektkvalitet skilt fra hverandre for at det kan 
gjøres eksplisitte vurderinger av de respektive elementene separat og for å betone 
prosjektkvalitetselementet særskilt. 

 
I forslaget er prosjektkvalitetselementet og kriteriene der supplert med ytterligere to kriterier: 

 Har prosjektet forankring i fagmiljøet? 

 Er etiske hensyn belyst? 

 
Det første for å sikre kobling til fagmiljøet ved KMD og det andre for å gjøre refleksjon 
omkring etiske hensyn og redelighet eksplisitt i vurderingen av prosjektet for 
vurderingskomiteen. 

 
Utover dette inneholder forslaget mindre justeringer og presiseringer. Administrasjonen vil 
utarbeide en mal for vurderingskomiteens rapport i tråd med reviderte retningslinjer og 
veiledning for vurdering av søkere på kunstnerisk grunnlag ved KMD. 

Dato: 08.12.2022 

Arkivsaksnr: 2022/16651 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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Forslag til vedtak 
1. 

Fakultetsstyret godkjenner reviderte retningslinjer for vurdering av søkere til 
stipendiatstillinger på kunstnerisk grunnlag ved Fakultet for kunst, musikk og design. 

 
 
 
 

Frode Thorsen 
dekan 

 
 

Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør 

 
 
 

Vedlegg: 
 

 Skjema for individuell vurdering av søkere til stipendiatstilling på kunstnerisk grunnlag 
ved KMD 

 
 S 57/17 Ansettelsesprosedyre ved ansettelse i stipendiatstillinger innen kunstnerisk 

utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design 
 

 Notat – Rutine for opptak til ph.d. programmet ved KMD 
 
 
 

08.12.2022 Vidar Lidtun 
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U N IVE R S ITETE T I BERGEN 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
 

Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger på kunstnerisk 
grunnlag ved Fakultet for kunst, musikk og design 

 
Godkjent av fakultetsstyret 14.12.2017, revidert 15.12.2022 

 
Stilling som stipendiat er en åremålsstilling med og har fullført forskerutdanning fram til 
doktorgrad som mål. Normal åremålsperiode er 4 år med 25 % pliktarbeid. Ansettelsesperioden 
skal omfatte 3 år med ren forskerutdanning. Opptak til forskerutdanningen er et vilkår for 
tiltredelse i stilling som stipendiat. Se for øvrig Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som 
postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 

 

I tillegg til forskrift og denne veiledningen, utgjør følgende dokumenter grunnlag for 
vurderingskomiteens arbeid: 

 Utlysningstekst 
 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 

lederstillinger 
 

Vurderingsprosess 
Fakultetsadministrasjonen skal godkjenne at aktuelle søkere oppfyller fakultetets formelle krav 
for opptak til ph.d.-studiet og validere vitnemål. Når kvalitetssikring av søkernes formelle 
kvalifikasjoner er foretatt, skal søkerne vurderes av en vurderingskomité oppnevnt av 
innstillende myndighet. 

 
Vurderingskomiteen skal bestå av to til fire medlemmer og skal vurdere grunnkvalifikasjoner, 
kunstneriske kvalifikasjoner, prosjektkvalitet og personlig egnethet for stillingen. Komiteen kan 
suppleres med eksterne medlemmer med minimum førsteamanuensiskompetanse. Om 
eksterne medlemmer oppnevnes, deltar normalt ikke disse i vurderingen av personlig egnethet 
i intervju og referanseinnhenting. Minst to kjønn skal være representert i vurderingskomiteen, 
med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. Ett av medlemmene skal 
oppnevnes som leder. Komiteens vurdering og rangering danner grunnlag for å invitere de best 
kvalifiserte kandidatene til intervju (vurdering av elementene A. tom. C. under). 

 
Komiteen utarbeider en rapport med informasjon om rekrutteringsprosessen, begrunnelse for 
valg av kandidater til intervju, oversikt over de aktuelle kandidatenes kvalifikasjoner, praksis og 
inntrykk fra intervju og referanser. Skjema for individuell vurdering av søkerne skal benyttes for 
å gi grunnlag for å danne en samlet vurdering av de best kvalifiserte søkerne og rangere dem 
innbyrdes. Normalt skal minimum tre personer rangeres. 

 
Rapporten og individuelle vurderingsskjema skal foreligge snarest mulig etter at komiteen har 
mottatt alle dokumenter. 

 
Vurderingsgrunnlag 
I vurderingen av søkerne skal det legges vekt på: 

 
A. Grunnkvalifikasjoner 
B. Kunstneriske kvalifikasjoner 
C. Prosjektkvalitet 
D. Personlig egnethet 



 

 

A. Grunnkvalifikasjoner 
Relevant master ihht krav i utlysningsteksten. 

 
B. Kunstneriske kvalifikasjoner 

o Har søkeren dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet av et visst omfang etter 
avlagt mastergrad? 

o Har søkeren de faglige forutsetningene som skal til for å gjennomføre prosjektet? 
 

C. Prosjektkvalitet 
Komiteen skal gi en vurdering av prosjektet i forhold til følgende 
kriterier: 

 Har prosjektet et relevant/interessant tema med betydning for faget? 
 Har prosjektet forankring i fagmiljøet? 
 Har søkeren plassert prosjektet i forhold til relevante fagdiskurser/- tradisjoner? 
 Hvordan ivaretar prosjektet kravet om kunstnerisk refleksjon? 
 Er prosjektet realiserbart innenfor fastsatt tidsramme? 
 Er budsjettet realistisk? 
 Har søkeren angitt et hensiktsmessig format for offentliggjøring? 
 Vil prosjektet kunne føre frem til et kunstnerisk resultat på høyt nivå med nasjonal og 

internasjonal relevans? 
 Er etiske hensyn belyst? 

 
Komiteens vurdering og rangering av A tom. C danner grunnlag for hvem som inviteres til 
intervju. 

 
D. Personlig egnethet 
Komiteen skal foreta en vurdering av personlig egnethet for de kandidatene komiteen anser 
som faglig sett best kvalifiserte. Dette skal gjøres gjennom intervju og referanseinnhenting. 
Innstillende myndighet kan være til stede i intervjuene. 

 
Intensjonen med intervjuet er å gi søkerne utfyllende informasjon om stillingen, få informasjon 
og motivasjon om søker utover skriftlig søknad for å sikre best mulig vurderingsgrunnlag og få 
belyst egnethet ut ifra de krav som ligger til stillingen. 

 
Vurderingen av personlig egnethet må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig egnethet 
skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers likt kvalifiserte søkere, må 
komiteen sørge for at den har et forsvarlig saklig grunnlag for vurderingen. Egenskapene som 
vektlegges må ha relevans for arbeidet som skal utføres. 

 
Rangering 
I rangeringen av søkerne skal komiteen vurdere grunnkvalifikasjoner, kunstneriske 
kvalifikasjoner og prosjektkvalitet samt personlig egnethet. 

 
Komiteen skal gi en klar vurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner vurdert opp mot 
utlysningsteksten og de formelle krav som stilles, i tillegg til å rangere de søkerne som er best 
kvalifisert. 

 
Dersom noen av de rangerte søkerne tidligere har hatt en rekrutterings- eller 
ansettelsesperiode hvor vedkommende har arbeidet med (deler av) prosjektet, skal dette 
gjøres klart i innstillingen. 

 
Innstillingsmyndighet 
Rapporten fra vurderingskomiteen danner utgangspunkt for videre behandling i fakultetets 
innstillings- og ansettelsesorganer. 

 
Instituttleder ved gjeldende institutt er innstillende myndighet. Instituttleder skal finne fram til 
den av søkerne som ut fra en helhetsvurdering er best kvalifisert til stillingen, rangere aktuelle 



 

 

kandidater og fremme forslag til vedtak overfor ansettelsesorganet. 



 

 

Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i 
den rekkefølge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 

 
Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 
likestillings- og mangfoldshensyn i henhold til gjeldende regelverk i innstillingen. 

 
Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, kunstneriske og andre 
formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av krav 
i utlysning, søknader og uttalelse fra vurderingskomiteen. 



 

 

 
 
 
 

Individuell vurdering av søkere til stipendiatstilling 
 

Søkers navn og ID (i Jobbnorge)  

Prosjektets tittel  

Foreslått veileder  

 
Vurderingskriterier 

Det skal gis en karakter fra 0 (bunn) til 7 (topp) for hvert av de tre elementene; 0 = 
ikke aktuell, 1 = svak, 2 - 4 = god, 5 - 7 = meget god. 

 
De tre elementene har ulik vekting. Prosjektkvaliteten er det viktigste. På bakgrunn av de tre 
poengsummene blir det gitt en samlet karakter for søknad og dokumentasjonsmateriale for 
hver søker. 

 
Noen momenter ved vurdering: 

 
 A. Grunnkvalifikasjoner 

o Har søker relevant mastergrad i henhold til krav i utlysningsteksten? 
 

 B. Kunstneriske/vitenskapelige kvalifikasjoner 
o Har søkeren dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et 

visst omfang etter avlagt mastergrad? 
o Har søkeren de faglige forutsetningene som skal til for å gjennomføre prosjektet? 

 
 C. Prosjektkvalitet 

o Har prosjektet et relevant/interessant tema med betydning for faget? 
o Har prosjektet forankring i fagmiljøet? 
o Har søkeren plassert prosjektet i forhold til relevante fagdiskurser/- tradisjoner? 
o Hvordan ivaretar prosjektet kravet om refleksjon? 
o Er prosjektet realiserbart innenfor fastsatt tidsramme? 
o Er budsjettet realistisk? 
o Har søkeren angitt et hensiktsmessig format for offentliggjøring? 
o Vil prosjektet kunne føre frem til et kunstnerisk resultat på høyt nivå med nasjonal 

og internasjonal relevans? 
o Er etiske hensyn belyst? 

 
 

Vurderingskriterier Vurdering Vekting Sum Kommentar 

A: Relevant master ihht utlysning  x 1   

B: Kunstneriske kvalifikasjoner  x 2   

C: Prosjektkvalitet  x 3   

Samlet sum   



 

 

 
 

Skriftlig samlet vurdering 
I tillegg skal det skrives en kort uttalelse om kunstneriske kvalifikasjoner og prosjektkvalitet: 

 

(Uttalelsen bør kunne limes inn i rådgivende forslag til innstilling) 
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Ansettelsesprosedyre ved ansettelse i stipendiatstillinger innen 
kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design 

 
 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent 

og spesialistkandidat 
 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 

(vedtatt i Universitetsstyret 28.05.2014) 
 Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (vedtatt av 

Programstyret 12.09.2014) 
 

Bakgrunn for saken 
Når Kunnskapsdepartementet etablerer ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid betyr dette at 
potensielle søkere til stipendiatstillinger ved KMD bør møte UiB som arbeidsgiver og 
gradsgivende institusjon på tilsvarende måte som potensielle søkere ved andre fakulteter. 
Dette innebærer harmonisering og tilpasning til eksisterende regelverk ved UiB samtidig som 
faglig egenart innenfor de utøvende og skapende fagene må ivaretas og videreutvikles på 
selvstendig grunnlag. Fra 2018 er stipendiatstillinger overført fra Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid (PKU) til UiB. I tillegg kommer egenfinansierte stipendiatstillinger. PKU flytter 
som kjent fra januar 2018 administrativt fra KMD til SiU, og vil i fortsettelsen konsentrere sin 
virksomhet om å videreutvikle rollen som nasjonal forskerskole for den obligatoriske delen av 
ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 
I denne sammenheng er det rekruttering og ansettelse av stipendiater som er saken. Opptak 
til doktorgradsprogram og prosessen rundt dette, som er et vilkår for tiltredelse i stilling som 
stipendiat, er ikke tema i denne sammenheng. 

 
I Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
ligger det en mulighet for å forenkle ansettelsesprosessen for stipendiater gjennom å fravike 
kravet om sakkyndig bedømmelse. Punkt 6.2.6 i reglementet lyder: 

 
Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 
vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater. 

 
Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere 
om søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til 
det doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 

 
 
 
 

 

Dato: 8.12.2017 

Arkivsaksnr: 2017/14554 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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En ordning hvor en fraviker kravet om sakkyndig bedømmelse for stipendiater går i korthet ut 
på at innstillende myndighet nedsetter en vurderingskomité som får i oppgave å bedømme 
de faglige kvalifikasjonene og søkernes personlige egnethet for stillingen. 

 
Vurderingskomiteen skal gi råd til innstillende myndighet. Ansvaret for å vurdere om søkerne 
oppfyller kravet til basisutdannelse og om de er tilstrekkelig kompetent til det aktuelle 
doktorgradsprogram ligger fortsatt hos innstillende myndighet (instituttleder). Instituttleder vil 
imidlertid kunne delegere arbeidet med å vurdere søkernes kvalifikasjoner, 
prosjektbeskrivelse og egnethet, før instituttleder selv foretar endelig og begrunnet rangering 
av kandidatene. Foreslått prosess vil etter fakultetsledelsens vurdering bidra til en raskere 
prosess med mindre tidsbruk for involverte, uten at kravene til faglig vurdering av søkerne 
reduseres. 

 

Forslag til vedtak 
1. 

Fakultetsstyret vedtar å fravike kravet om egen sakkyndig bedømmelse ved tilsetting i 
stipendiatstillinger. En samlet vurdering skal heretter utføres av en vurderingskomite 
oppnevnt av innstillende myndighet. 

2. 
Fakultetsstyret godkjenner vedlagte retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til 
stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD. 

 
3. 

Fakultetsstyret gir fakultetsledelsen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i retningslinjer 
og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid 
ved KMD samt prosedyre for tilsetting i stipendiatstilling når ph.d. i kunstnerisk 
utviklingsarbeid er opprettet. 

 
 
 
 
 
 

Frode Thorsen 
dekan 

 
 

Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør 

 
 
 

Vedlegg: 
 Retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger ved KMD 
 Prosedyre for tilsetting i stipendiatstilling 

 
8.12.2017 Vidar Lidtun 
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UNI VER S I TET ET I BERGEN 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
 

Retningslinjer og veiledning for vurdering av søkere til stipendiatstillinger ved 
Fakultet for kunst, musikk og design 

 
Godkjent av styret ved Fakultet for kunst, musikk og design 14.12.2017. 

 
Stilling som stipendiat er en åremålsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad 
som mål. Normal åremålsperiode er 4 år med 25 % pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal 
omfatte 3 år med ren forskerutdanning. Opptak til forskerutdanningen er et vilkår for tiltredelse i 
stilling som stipendiat. Se for øvrig Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, 
stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 

 

I tillegg til denne veiledningen, utgjør følgende dokumenter grunnlag for vurderingskomiteens 
arbeid: 

 Utlysningstekst 
 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 

lederstillinger ved Universitetet i Bergen, vedtatt i Universitetsstyret 28.5.2014 
 

Vurderingskomité 
Søkere til stipendiatstillinger skal vurderes av en vurderingskomité oppnevnt av innstillende 
myndighet. 

 
Komiteen skal bestå av minst en faglig ansatt og en ekstern med minimum 
førsteamanuenskompetanse. Komiteen kan suppleres med andre sakkyndige med minimum 
førsteamanuensiskompetanse. Begge kjønn skal være representert i vurderingskomiteen, med 
mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. Ett av medlemmene skal 
oppnevnes som leder. 

 
Mandat 
Komiteen har ansvar for å vurdere søkernes faglige kvalifikasjoner, prosjektbeskrivelse og 
personlige egenskaper. Komiteen inviterer de kandidatene den anser som faglig sett best 
kvalifiserte til intervju. Intervju og eventuelle referanser brukes til å få fram kandidatenes 
motivasjon, personlige egenskaper og ferdigheter som er relevante for stillingen. Innstillende 
myndighet bør være tilstede i intervjuene. 

 
Komiteen utarbeider en rapport med informasjon om rekrutteringsprosessen, begrunnelse for 
valg av kandidater til intervju, oversikt over de aktuelle kandidatenes kvalifikasjoner, praksis og 
inntrykk fra intervju og referanser. Komiteen skal gi en samlet, sammenlignende vurdering av 
de best kvalifiserte søkerne og rangere dem. Normalt skal minimum tre personer rangeres. 

 
Rapporten skal foreligge snarest mulig etter at komiteen har mottatt alle dokumenter. 

 
Vurderingsgrunnlag 
I vurderingen av søkerne skal det legges vekt på: 

 
A. Grunnkvalifikasjoner 
B. Kunstneriske kvalifikasjoner og prosjektkvalitet 
C. Personlig egnethet 

 
A. Grunnkvalifikasjoner 
Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang etter avlagt 
mastergrad. 



 

 

B. Kunstneriske kvalifikasjoner og prosjektkvalitet 
Komiteen skal gi en vurdering av prosjektet i forhold til følgende 
kriterier: 

 Har prosjektet et relevant/interessant tema med betydning for faget 
 Har søkeren plassert prosjektet i forhold til relevante fagdiskurser/-tradisjoner 
 Hvordan ivaretar prosjektet kravet om refleksjon 
 Er prosjektet realiserbart innenfor fastsatt tidsramme og angitt budsjett 
 Har søkeren angitt et adekvat format for offentliggjøring 
 Vil prosjektet kunne føre frem til et kunstnerisk resultat på høyt nivå og med nasjonal 
 og internasjonal relevans 
 Har søkeren de faglige forutsetninger som skal til for å gjennomføre prosjektet 

 
C. Personlig egnethet 
Komiteen skal foreta en vurdering av personlig egnethet for de kandidatene komiteen anser 
som faglig sett best kvalifiserte. Dette skal gjøres gjennom intervju og eventuelt 
referanseinnhenting. Innstillende myndighet bør være tilstede på intervjuene. 

 
Intensjonen med intervjuet er å gi søkerne utfyllende informasjon om stillingen, få informasjon 
om søker utover skriftlig søknad for å sikre best mulig vurderingsgrunnlag og få belyst egnethet 
ut ifra de krav som ligger til stillingen. 

 
Vurderingen av personlig egnethet må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig egnethet 
skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må 
komiteen sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Egenskapene som 
vektlegges må ha relevans for arbeidet som skal utføres. 

 
Rangering 
I rangeringen av søkerne skal komiteen vurdere grunnkvalifikasjoner, kunstneriske 
kvalifikasjoner og prosjektkvalitet samt personlig egnethet. Faglige kvalifikasjoner er et 
ubetinget krav. 

 
Komiteen skal gi en klar vurdering av søkernes faglige kvalifikasjoner vurdert opp mot 
utlysningsteksten og de formelle krav som stilles, i tillegg til å rangere de søkerne som er best 
kvalifisert. 

 
Dersom noen av de rangerte søkerne tidligere har hatt en rekrutterings- eller 
ansettelsesperiode hvor vedkommende har arbeidet med (deler av) prosjektet, skal dette 
gjøres klart i innstillingen. 

 
Innstillingsmyndighet 
Rapporten fra vurderingskomiteen danner utgangspunkt for videre behandling i fakultetets 
innstillings- og ansettelsesorganer. 

 
Instituttleder ved gjeldende institutt er innstillende myndighet. Instituttleder skal finne fram til 
den av søkerne som ut fra en helhetsvurdering er best kvalifisert til stillingen, rangere aktuelle 
kandidater og fremme forslag til vedtak overfor ansettelsesorganet. 

 
Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i 
den rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 

 
Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 
likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den 
aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde. 



 

 

Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, kunstneriske og andre 
formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av krav 
i utlysning, søknader og uttalelse fra vurderingskomiteen. 



 

 

2 Prosedyre for tilsetting i stipendiatstilling Oppdatert 8.12.2017 
    

 Prosesstrinn Ansvar Adm. system 
 Utlysning   

1 Avklaring av finansiering Institutt (og evt. fakultet)  

2 Forslag til utlysningstekst på nynorsk og engelsk Institutt (og evt. fakultet)  

3 Kvalitetssikring av utlysningstekst Fakultet e-post 
4 Kunngjøringen sendes dekan for godkjenning og organisasjonene (inkl. likestillingskomiteen 

v/likestillingsrådgiver) til orientering og ev. kommentarer (merknadsfrist 3 dg.) 
Fakultet e-post/ePhorte 

5 Kunngjøringen effektueres etter avklaring av kunngjøringssteder og kostnader Fakultet Jobbnorge 
 Søknader - søkerlister   

6 Mottak av søknader i Jobbnorge Fakultet Jobbnorge 
11 Bekrefte mottak av søknader (skjer automatisk i Jobbnorge)  Jobbnorge 
12 Offentlig og utvidet søkerliste genereres i Jobbnorge og legges inn i saken i ePhorte Fakultet Jobbnorge/ePhorte 

 Sakkyndig vurdering   

 Fakultetsstyret vedtok i sitt møte 14.12.2017 (sak **) å fravike kravet om egen sakkyndig 
bedømmelse ved tilsetting i stipendiatstillinger. En samlet vurdering skal heretter utføres av en 
vurderingskomite oppnevnt av innstillende myndighet (instituttleder). 

  

13 Finne/oppnevne medlemmer til vurderingskomite (sjekke habilitet) Institutt  

14 Vurderingskomiteen gis tilgang til søknadsinformasjon i Jobbnorge Fakultet Jobbnorge 
15 Validere vitnemål. Administrasjonen skal godkjenne at aktuelle søkere oppfyller fakultetets 

formelle krav for opptak til ph.d.-studiet. 
Fakultet  

16 Vurdere og rangere kunstneriske kvalifikasjoner og prosjektkvalitet (vurderingskomiteens ansvar) Institutt  

17 Intervju og eventuell referanseinnhenting (vurderingsgruppens ansvar) Institutt  

18 Forslag til innstilling utarbeides (vurderingsgruppens ansvar) Institutt ePhorte 
19 Instituttleder mottar forslag til innstilling fra vurderingsgruppen Institutt ePhorte 

 Innstilling   

 Jf. reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, 
vedtatt av universitetsstyret 28.5.2014, punkt 4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre og punkt 6.3 

  

20 Instituttleder innstiller til fakultetet iht. reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 
faglige/administrative lederstillinger, punkt 6.3. 

Institutt ePhorte 

21 Likestillingsrådgiver skal stå som mottaker av instituttleders innstilling i ePhorte, men ikke i brevet. I 
brevet skal det kun stå "Kopi: Likestillingskomiteen" 

Institutt ePhorte 

 Tilsetting og videre behandling   

22 Saken forberedes for tilsettingsorganet (Fakultetsstyrets ansettelsesutvalg) Fakultet ePhorte 
23 Sakspapirer sendes elektronisk til ansettelsesutvalgets medlemmer Fakultet e-post 
24 Ansettelsesutvalgets vedtak (medlemmenes svar) legges på saken i ePhorte Fakultet ePhorte 
25 Skriftlig tilbud om stilling (med opplysningsskjema) sendes den som ble tilsatt Fakultet ePhorte 
26 Utfylt opplysningsskjema mottas og personalmappe opprettes Fakultet ePhorte 
27 Arbeidsavtale utarbeides, undertegnes av fakultetsdirektøren og sendes den som er tilsatt Fakultet ePhorte 
28 Undertegnet arbeidsavtale sendes fra den tilsatte til dokumentsenteret Fakultet ePhorte 
29 Registrering av lønns- og personaldata Fakultet PAGA 
30 Eventuell honorering av eksterne i vurderingskomiteen (anmodningsskjema sendes til lønnskontoret) Fakultet ePhorte 
31 Avslagsbrev til de øvrige søkerne / eventuell retur av kunstneriske arbeider Institutt Jobbnorge 
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NOTAT 
Utkast – Rutine for opptak til ph.d.-programmet KMD 
Henrik Dalstø (opptakskonsulent)/ Eystein Sandstø Kvam (FS)/ Hilde Skare (studiesjef) 

Bakgrunn for saken 

Vi erfarer at opptaksprosessene til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid har noen 
utfordringer som krever avklaring og rutinebeskrivelse. Vi opplever at prosessen med 
utlysning- og ansettelse i stipendiatstillinger kan samkjøres bedre med opptak til ph.d.- 
programmet. Det foreslås at studieseksjonen følger opp prosess med kompetansevurdering 
for siling av søkere, før prosjekt og ansettelse vurderes av fagkomiteer på instituttene. 

KMD er bedt om å spesifisere opptaksprosessen for NOKUT-besøket, og til leserveiledningen 
vil skal levere til FIA. Vi er særlig bedt om å beskrive og dokumentere hvordan opptak til 
phd.-programmet utføres. 

På grunnlag av erfaringer har arbeidsgruppen utarbeidet et utkast/forslag til en samordning 
og avklaring av enkelte caser og situasjoner vi står overfor, og vil foreslå rutiner for arbeidet. 

Kort oppsummert: 
 

1. Prosess rundt utlysning og ansettelse som stipendiat, og opptak til programmet. 
Vi mener at disse prosessene bør skje samtidig. 
Fagkomiteen som skal vurdere prosjektbeskrivelser, bør kun vurdere søkere der 
formalkompetansegrunnlaget er sikret for opptak til programmet. 

 
2. Tolkning av forskriftens §5-1, og forvaltning – særlig av forskriftens andre ledd. 

Vi opererer med tre kategorier når vi vurderer søkeres formalkompetanse: 
a. Søkere som tilfredsstiller kravet i hh til første ledd 
b. Søkere med annen formalkompetanse: disse må vurderes særskilt i hh til paragrafens 2. 

ledd. Her må vi fastlå en god rutine for vurdering, administrativt og faglig. 
c. Søkere uten formalkompetanse (BA/MA) kan ikke vurderes for opptak til ph.d., selv om 

vedkommende har kunstnerisk praksis. 
 

3. Rutinebeskrivelse. 
Praktisk pr i dag: Hvem gjør vedtak om opptak til programmet? 
Dekan gjør det formelle vedtaket: hvordan skjer det? 
Rekkefølge i de ulike delprosessene. 
Administrasjonen/opptakskonsulent sin rolle: Kompetansevurdering bør skje i forkant, 
som grunnlag for vedtak om opptak. 
Ph.d. -koordinator bør sammen med opptakskonsulent ha en sentral rolle i den praktiske 
prosessen. 



 

 

 
 

1. Forskriftens § 5-1 

Vilkår for opptak til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid er hjemlet i Forskrift for 
graden philosophiae doctor(ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen 
(heretter: Forskriften), §5-1. 

Om søker oppfyller de formelle krav til opptak på ph.d.-programmet i kunstnerisk 
utviklingsarbeid vurderes av Fakultetet ved KMD. 

Denne rutinen presiserer hvordan Forskriftens paragraf 5-1, første og andre ledd, skal 
anvendes. 

 

2. Tolkning av forskriftens §5-1, og forvaltning – særlig av forskriftens andre ledd. 
Vilkår for opptak. 

I Forskriften §5-1, Vilkår for opptak, første og andre ledd heter det: 
 

«For opptak til ph.d.-utdanningen ved Universitetet i Bergen må søkeren normalt ha en 
femårig mastergrad i aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets 
andre syklus. For opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være i utøvende eller 
skapende kunst. 

 

Fakultetet selv kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som 
grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.» 

 

 Som det fremgår av forskriften: Kun etter særskilt vurdering kan fakultetet godkjenne 
utdanning og/eller kunstnerisk formalkompetanse som grunnlag for opptak, der 
søker ikke har femårig mastergrad i relevant fagområde (heretter: mastergrad).

 

 Studieseksjonen vurderer søkere i tre kategorier:
 

a. De som har riktig formalkompetanse i hh til paragrafens første ledd: 
Disse er klare for fagkomiteens vurdering for ansettelse og opptak. 

 
b. Søkere med annen formalkompetanse (BA/MA) enn utøvende/skapende: 

Vi foreslår at disse blir kompetansevurdert av KMDs vurderingskomite bestående 
av undervisningsledere ved hvert institutt. (Vi skiller mellom kompetansevurdering 
og vurdering av opptak. ) 
Fagkomiteen som vurderer prosjekt/ansettelse etc, vurderer bare de som har fått 
godkjent kompetanse i hh til kvalifikasjonsrammeverket 2. syklus jf våre 
masterprogram. Prosessen kan koordineres fra studieadministrasjonen. 

 
Vi foreslår gjerne at undervisningsledere med KMDs læringsdesignteam definerer 
noen kriterier jf kvalifikasjonsrammeverket, og evt for hva kunstnerisk 
forskning. 



 

 

c. Søkere uten noe formell utdanning (BA/MA): Disse har ikke formelt grunnlag for å 
søke opptak til programmet, og bør heller ikke ansettes. 
Vi erfarer at det er søkere ved UiT som søker kun på grunnlag av kunstnerisk 
praksis. Dette mener vi ikke samsvarer med forskriften. Fagkomiteen bør derfor 
ikke vurdere disse prosjektene for ansettelse. 

 

 Vi mener at når søkere har fått vurdert formalkompetanse og prosjekt, og enkelte får 
tilbud om stipendiatstilling, kan de samtidig tas opp til ph.d.-programmet. Dette 
trenger ikke være i to prosesser (jf skjema om opptak til programmet, trenger vi 
dette skjemaet?)

 
 

Vurdering av formalkompetanse som ikke er jf § 5-1 første ledd (jf punkt b. over) 
 

Utdanning som ikke er mastergrad i samsvar med første ledd, kan vurderes som alternativt 
grunnlag. Det må da evt gjøres en kompetansevurdering i henhold til 
kvalifikasjonsrammeverket andre syklus (MA), slik det formelt fremgår av våre 
masterprogram. Det må evt avklares om det i tillegg skal dokumenteres utøvende/skapende 
praksis. 

 
I dette arbeidet foreslår vi at arbeidsgruppen bestående av undervisningsledere ved 
instituttene, sammen med opptakskonsulent, utgjør komite for vurdering av kompetanse. 

 
 

 

Nivå/Typisk 
utdanning 

 

KUNNSKAP 
 

Forståing av teoriar, 
fakta, prinsipp og 
prosedyrar innanfor 
fagområde og/eller 
yrke 

 

FERDIGHEITER 
 

Evne til å bruke 
kunnskap til å løyse 
problem eller 
oppgåver (kognitive, 
praktiske, kreative 
og kommunikative 
ferdigheiter) 

 

GENERELL 
KOMPETANSE 

 

Evne til å bruke 
kunnskap og 
ferdigheiter på ein 
sjølvstendig måte i 
ulike situasjonar 

 

Nivå 7: Master (2. 
syklus) 

 

Ein kandidat med 
fullført kvalifikasjon 
skal ha dette totale 
læringsutbyttet 
definert som 
kunnskap, 
ferdigheiter og 
generell 
kompetanse: 

 

Kandidaten... 
 har avansert 

kunnskap innanfor 
fagområdet og 
spesialisert innsikt i 
eit avgrensa område 

 

 har inngåande 
kunnskap om 
vitskaplege eller 
kunstfaglege teoriar 
og metodar innanfor 
fagområdet 

 

Kandidaten... 
 

 kan analysere og 
vere kritisk til ulike 
informasjonskjelder 
og bruke dei til å 
strukturere og 
formulere faglege 
resonnement 

 

 kan analysere 
eksisterande teoriar, 
metodar og 

 

Kandidaten... 
 

 kan analysere 
relevante fag-, 
yrkes- og 
forskingsetiske 
problemstillingar 

 

 kan bruke 
kunnskapane og 
ferdigheitene sine 
på nye område for å 
gjennomføre 



 

 

  

 kan bruke 
kunnskap på nye 
område innanfor 
fagområdet 

 

 kan analysere 
faglege 
problemstillingar 
med utgangspunkt i 
historia, 
tradisjonane og 
eigenarten til 
fagområdet og kva 
plass fagområdet 
har i samfunnet 

tolkingar innanfor 
fagområdet og 
arbeide sjølvstendig 
med praktisk og 
teoretisk 
problemløysing 

 

 kan bruke 
relevante metodar i 
forsking og fagleg 
og/eller kunstnarleg 
utviklingsarbeid på 
ein sjølvstendig 
måte 

avanserte 
arbeidsoppgåver og 
prosjekt 

 

 kan formidle 
omfattande 
sjølvstendig arbeid 
og meistrar 
fagområdet sine 
uttrykksformer 

 

 kan kommunisere 
med både 
spesialistar og folk 
flest om faglege 
problemstillingar, 
analysar og 
konklusjonar 
innanfor fagområdet 

 
 
 
 

3. Rutinebeskrivelse og saksgang – forslag til vurdering 
Pr i dag skilles det mellom utlysning og ansettelse i stipendiatstilling, 
og søknad opptak til ph.d.-programmet. 

 Forskriften Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata (§1-3) sier at a (8) Opptak til 
doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
Derfor bør kompetansevurderingen for opptak til programmet skje før ansettelse, og 
vurdering av prosjekt. 

 Videre sier paragrafen at… Endelig plan for doktorgradsutdanning skal være godkjent og 
avtalefestet seinest tre måneder etter tiltredelse. Frist for opptak til doktorgradsprogram må 
framgå av arbeidsavtalen.
Dette kan evt kan være en egen prosess, som allerede er beskrevet i programmet. 

 
 Forslag til saksgang for kompetansevurdering (jf punkt a og b over):

 
Det skilles mellom den komiteen som kun gjør kompetansevurdering (vurderingskomite), 
og den fagkomiteen instituttleder har nedsatt for å vurdere søkeres prosjekt og opptak til 
programmet, jf. programbeskrivelsen. 
Vurderingskomiteen kan være fast, bestående av undervisningsleder fra hvert institutt og 
opptakskonsulent. Kompetansevurdering gjøres i hh til MA/kvalifikasjonsrammeverket. 
Godkjent kompetansevurdering er en forutsetning for fagkomiteens arbeid. 

 
1) Ved søknadsfristens utløp får opptakskonsulent søkerliste med dokumentasjon fra HR. 

Det gjøres en første siling med vurdering av søkere oppfyller de formelle jf punktene over. 



 

 

Opptakskonsulent utarbeider liste over søkere som har mastergrad i aktuelt fagområde (jf 
§5-1 første ledd), og som med dette oppfyller de formelle kravene til mastergrad. 
Søkere som har annen formell utdanning (b) vurderes i hh til § 5-1 andre ledd, og 
videresendes til videre kompetansevurdering. 
Søkere som ikke har dokumentert formell MA blir ikke vurdert videre. 

2) Søknader som hører til kategori b. (punkt 1 over) oversendes kompetansevurderingskomité. 
Det foretas en siling av søkere som vurderes å ha kompetanse jf §5-1 andre ledd. 
Opptakskonsulent utarbeider oversikt over alle som vurderes å ha kompetanse for evt 
opptak til ph.d.-programmet. 

3) Fagkomiteen som vurderer opptak til programmet/ansettelse, får kun forelagt kandidater 
som har fått godkjent kompetanse jf enten punkt a. elle b. over 

4) De aktuelle søkerne innstilles og tilsetting foretas jf prosess beskrevet i programmet. 
 
 

 Vi anbefaler at det ikke gjøres vurderinger av søkere uten formalkompetanse (MA), og om 
bare har kunstnerisk praksis å vise til.
Vi mottar søkere med ulike typer MA-grader (ett-årige, 90 sp, osv). For disse må det evt 
gjøres en særskilt vurdering jf § 5-1 annet ledd. 

 
 Forslag til saksgang for særskilt vurdering av kompetanse (§5-1 annet ledd):

 
1) I de tilfeller vi mottar søknader med andre typer mastergrader, siles disse av 

opptakskonsulent, for videre vurdering av vurderingskomiteen. 
2) Søkere har selv ansvar for å vedlegge gyldig dokumentasjon for opptak (og ansettelse). 

Opptakskontoret får disse fra HR i forbindelse med utlysningene, og koordinerer prosessen 
med kompetansevurderingen. 
Dokumentasjonen skal belyse hvorvidt søker har utdanning og kunstnerisk kompetanse som 
tilsvarer mastergrad i aktuelt fagområde, etter kriteriene lagt fram i 
kvalifikasjonsrammeverket andre syklus. 

3) Vurderingskomitéen foretar vurdering av innhentet dokumentasjon fra søker. 
4) Komitéen gir en skriftlig oversikt over søkere som vurderes å ha relevant kompetanse i hh til 

§5-1 annet ledd. 
5) Opptakskonsulent utarbeider på dette grunnlaget en samlet oversikt over søkere med 

godkjent formalkompetanse i henhold til punkt a. og b. over, som videre gir grunnlag for 
fagkomiteens arbeid. De søkerne som ikke er blitt vurdert med relevant formalkompetanse 
blir ikke videresendt til fagkomiteen. 

6) Når ansettelse er avklart av fagkomite/instituttleder, må opptakskonsulent og ph.d.- 
koordinator informeres, for å registrere stipendiaten (FS) som ph.d.-kandidat i programmet. 

7) Ph.d.- koordinater følger videre prosedyrer slik det er beskrevet i programmet. 
 

 
Utlysning og ansettelse av stipendiater 

Arbeidsprosess mellom Instituttleder, HR og studieseksjonen. 
Studieseksjonen bør sikre at utlysningen beskriver krav til dokumentasjon som er forenelig 
med opptak til programmet, også til en evt vurdering av annen formalkompetanse. 
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Evaluering av ph.d. ved Kunstakademiet 

 

Bakgrunn 

 
På fakultetsstyrets anmodning (sak 41/22) har Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) bedt 
Kunstakademiet (KA) om å evaluere sin håndtering av alle faser av forskerutdanningen i kunstnerisk 
utviklingsarbeid, fra opptak til bedømmelse, med særlig fokus på̊ kvalitetsarbeidet og oppfølging av 
den enkelte kandidat (sak 27/22 og 32/22). 
Evalueringsgruppen har bestått av instituttleder Johan Sandborg og forskningsleder Anne-Helen 
Mydland, med hjelp fra ph.d.-koordinator Karen-Sofie Schøtt Olsaker og visedekan Jostein 
Gundersen.  
 
Gruppen valgte å avgrense evalueringen til kandidater som har søkt om bedømmelse. Det utgjør 8 
kandidater, hvorav 6 har lagt fram ph.d.-resultatet for bedømmelse. To av kandidatene har vært 
gjennom bedømmelse av ph.d.-resultatet to ganger. Det har altså blitt gjennomført 8 bedømmelser 
av ph.d.-resultater. Tre av disse ble annullert grunnet formelle feil. To av kandidatene har ikke levert 
ph.d.-resultatet.  
 

UFF-medlemmene har fått rapporten til kommentering på epost. Medlemmene mener generelt at 
rapporten er grundig og stiller seg bak de foreslåtte og allerede gjennomførte tiltakene. Mangelen på 
oppfølging av veiledere oppfattes som særlig kritisk. UFF mener det er et tydelig behov for å styrke 
fagmiljø og bygge opp tillit mellom veiledere og kandidater gjennom fysiske møter. 
 
Fakultetet påla Kunstakademiet å arrangere en ph.d-dag med obligatorisk fremmøte for de ansatte. 
Det viste seg imidlertid at flertallet av de innkalte fra KA ikke stilte, uten avtale med leder, tross 
eksplisitt obligatorisk deltagelse. Det viser at KA som helhet ikke har forstått alvoret og ansvaret de 
bærer, og ikke er klar for en normalsituasjon i forhold til utlysing av stipendiatstillinger.  
 
Inntil en slik dag er gjennomført med deltagelse fra alle ansatte, ønsker vi å begrense KA sin mulighet 
til å lyse ut stipendiatstillinger. Vi mener likevel det er grunnlag på det nåværende tidspunkt å lyse ut 
en stipendiatstilling (tekstil). Dette er begrunnet med at stillingen kan knyttes til et pågående 
forskningsprosjekt, hovedveileder har god tilstedeværelse i institusjonen, har vært til stede på første 
versjon av ph.d.-dagen, samt de fleste av KMDs veilederopplæringer.  
 
Basert på størrelse av fagmiljøene på de tre instituttene vil en normal fordeling av stipendiater være 
11 til Griegakademiet, 6 til Kunstakademiet, og 5 til Institutt for design. Så lenge Kunstakademiet ikke 
kan lyse ut stipendiatstillinger, må ledig stillinger fordeles til de to andre instituttene. Slik sikrer vi 
stipendiatantallet med tilhørende økonomi. 
 

Den vedlagte rapporten viser en gjennomgang og vurdering av alle faser av ph.d.-løpet for de 8 
kandidatene som har inngått i evalueringen. Det er påpekt svakheter, allerede igangsatte 
tiltak/oppfølging og en tiltaksliste til den videre oppfølgingen. Fakultetet forutsetter at 
Kunstakademiet følger opp punktene i tiltakslisten, og vil gjøre en vurdering på et senere tidspunkt 
om KA skal få lyse ut flere stipendiatstillinger. 
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Forslag til vedtak: 
1) Fakultetsstyret stiller seg bak tiltakene som er fremlagt fra Kunstakademiet, med de innspill 

som kom i møtet. 

2) Fakultetsstyret åpner for at Kunstakademiet kan lyse ut en ph.d. stilling innen fagområde 

tekstil i nær fremtid. 

3) Ytterlige utlysninger av ph.d. stillinger må skje i tett dialog med fakultetsledelsen 

 
 

 

Frode Thorsen 
dekan                                        



Rapport fra evaluering av forskerutdanning ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst 

På Fakultetsstyrets anmodning (sak 41/22) har Utvalg for forskning og forskerutdanning (UFF) bedt 

Kunstakademiet (KA) om å evaluere sin håndtering av alle faser av forskerutdanningen i kunstnerisk 
utviklingsarbeid, fra opptak til bedømmelse, med særlig fokus på̊ kvalitetsarbeidet og oppfølging av 
den enkelte kandidat (sak 27/22 og 32/22). 

Evalueringsgruppen har bestått av instituttleder Johan Sandborg og forskningsleder Anne-Helen 
Mydland, med hjelp fra ph.d.-koordinator Karen-Sofie Schøtt Olsaker og visedekan Jostein 
Gundersen. Gruppen valgte å avgrense evalueringen til kandidater som har søkt om bedømmelse. 
Det utgjør 8 kandidater, hvorav 6 har lagt fram ph.d.-resultatet for bedømmelse. To av kandidatene 
har vært gjennom bedømmelse av ph.d.-resultatet to ganger. Det har altså blitt gjennomført 8 
bedømmelser av ph.d.-resultater. Tre av disse ble annullert grunnet formelle feil. To av kandidatene 
har ikke levert ph.d.-resultatet. Det har ikke vært noen disputaser per 14.11.22.  

UFF og programledelsen utarbeidet en veileder for evalueringen, godkjent av dekanatet 20.09.22, 
med evalueringspunkter som denne rapporten omtaler enkeltvis. Rapporten avsluttes med 
hovedfunn, observasjoner og tiltak. 

Evalueringspunkter 

Opptak:  

• Undersøk om kandidater ved Kunstakademiet var formelt kvalifiserte på̊ søkertidspunkt. 

Funn: Alle kandidater har MA fra relevante anerkjente europeiske institusjoner. Kun en har MA fra en 
norsk institusjon. Ingen dokumentasjon eller kvalitetssikring av formalkompetanse for opptak til 
programmet foreligger. Informasjonen er fra HR. En kandidat ble ansatt ved UiT og søkte om opptak 
til KMDs ph.d.-program. Vi har ingen dokumentasjon på denne kandidatens kvalifikasjoner. 

 

• Undersøk om frist for søknad om opptak til program er overholdt (3 mnd.). 

Funn: De fleste i denne gruppen ble ansatt gjennom Stipendiatprogrammet og søkte overgang til 
ph.d.-programmet så snart det var mulig. Kandidaten ansatt ved UiT søkte overgang rett før 
sluttoppmelding. Det burde vært gjort en dokumentert vurdering av kandidatens søknad, hvor ulike 
løsninger drøftes for å sikre at kandidaten har fått tilstrekkelig oppfølging før søknad om 
bedømmelse, jamfør forskriftens §5-2. c: Opptak skal nektes om «søkeren ikke vil kunne oppfylle 
kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp i 
programmet.» 

 

• Undersøk om revisjon av prosjektbeskrivelse, budsjett og opplæringsdel er gjennomført og 
i henhold til frist (6 mnd. etter ansettelse).  

Funn: Det er ikke dokumentert at noen av kandidatene har levert revidert prosjektbeskrivelse, 
budsjett og plan for opplæringsdel innen frist. Det er ikke mulig å finne dokumentasjon på at dette 
har blitt gjennomført på en systematisk måte. Dette er et klart avvik fra forskriftens § 6-2, fjerde 
ledd: «Kandidat og hovedveileder skal snarest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak 



sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen, budsjett og plan for opplæringsdelen, og vurdere 
eventuelle behov for justeringer. Betydelige endringer i prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av 
fakultetet.» Se også funn nedenfor. 

 

• Vurder om det har vært betydelige revisjoner av prosjektbeskrivelse, budsjett og 
opplæringsdel som burde vært fulgt opp.  

Funn: Her er det stort avvik. Vi finner ikke dokumentert reviderte prosjektbeskrivelser og kan heller 
ikke lese/vurdere hvilke revisjoner som er gjort eller hvordan dette er behandlet ved instituttet. Vi 
finner ikke den opprinnelige prosjektbeskrivelsen, som er en viktig del av ansettelsessøknaden. 
Tidligere prodekan og ph.d.-koordinator har påpekt ved flere anledninger at denne automatisk burde 
sendes fra HR til instituttet og ph.d.-koordinator ved ansettelse, slik at det er et 
sammenligningsgrunnlag i forhold til revidert prosjektbeskrivelse. Det er tydelig at arbeidet med 
revidert prosjektbeskrivelse og budsjett ikke er fulgt opp systematisk hverken av institutt, veiledere 
eller administrativt. Men det er også uklart i programbeskrivelsen hvordan dette skal gjøres og det er 
ingen etablert rutine på fakultet/institutt. Det sagt, i det nasjonale stipendiatprogrammet gikk det 
med betydelig ressurser i forkant av søknad til PKU, slik at mye av dette arbeidet var gjort på 
institusjonen allerede. Dette er et av de punktene hvor stipendiatprogrammet og KMDs ph.d.-
program skiller seg fra hverandre. Dette punktet anser vi som sentralt i å styrke det faglige arbeidet 
med ph.d.-programmet. Vi må utvikle relevant rutine på instituttet i samarbeid med programstyret 
og HR. 

Det er ingen dokumentasjon på hvordan det er arbeidet med den opplæringsdelen fra oppstart, kun 
dokumentasjon på sluttført opplæringsdel. Vi vet av erfaring at dette ikke har vært arbeidet 
systematisk med, spesielt individuell opplæringsdel. Dette er et punkt som må forbedres på alle 
måter. 

 

• Undersøk om det ble avholdt oppstartsamtale med kandidaten 

Funn: Alle kandidatene som har gjennomgått bedømmelse ble tatt opp i det nasjonale 
stipendiatprogrammet. Stipendiatprogrammet gjennomførte felles oppstartsmøter for nye 
stipendiater nasjonalt. De som ble ansatt ved KHiB hadde vanligvis samtaler med dekan. Ved 
overgang til ph.d.-programmet ved KMD avholdt fakultetet flere oppstarts- og informasjonsmøter 
med de stipendiatene som ble ansatt og som søkte overgang, om likheter og forskjeller mellom 
programmene. Vi har ingen informasjon om at det er avholdt oppstartsamtaler ved instituttet. 

 

Rapportering:  

• Gjennomgå alle kandidaters framdriftsrapporter: Undersøk om de er levert, vurder om de er 
tilstrekkelig informative, og om eventuelle problematiske forhold har blitt fulgt opp.  

Funn: Rapportene er fra 2019-21, og er relativt informative. Det er noe variasjon i hvilken grad de går 
inn i faglige problemstillinger. Fra 2020 er nedstengning og konsekvenser av pandemien kommentert 
som utfordringer. Det som meldes av problematiske forhold spesielt fra 2019 er administrative 
forhold. Vi vet at det i 2019 var utfordringer knyttet til ph.d.-koordinator. I rapportene nevnes også 



endel utfordringer med flytting av studio og prosessen rundt dette. Det er i liten grad ført logg over 
veiledning, men det kommenteres for det meste om jevnlig og god kontakt. Ingen rapporterer 
utfordringer med kvaliteten på veiledningen. Fram til 2018 rapporterte stipendiater og veiledere til 
PKU. Disse rapportene har ikke vært tilgjengelige for oss.  
 
 

• Gjennomgå alle veilederes framdriftsrapporter: Undersøk om de er levert, om de er 
tilstrekkelig informative, og om eventuelle problematiske forhold har blitt fulgt opp.  

Funn: Veilederrapport mangler for de fleste for 2019, mens de fleste har levert i 2020. De fleste 
rapportene er kortfattede og mangelfulle, mens noen få er informative. Her er det klart et stort 
forbedringspotensial. For to av kandidatene melder veileder om å være misfornøyd med 
veiledningsfrekvensen, uten at det kommes med forslag til tiltak/videre oppfølging.  

 

• Gjennomgå rapporter fra alle midtveisevalueringer: vurder om de har blitt gjennomført på̊ en 
hensiktsmessig måte, om rapportene er tydelige og med god sammenheng mellom 
vurderinger og konklusjon, om noen av rapportene konkluderer med behov for oppfølging, 
og om evt. oppfølgingspunkter har blitt fulgt opp.  

Funn: For kandidatene som var en del av det nasjonale stipendiatprogrammet var midtveisevaluering 
ikke formalisert. Midtveisevaluering ble gjort som del av ARF-presentasjonene. Dette var ordinær 
praksis. For flere av kandidatene fra 2018/19 er det er fylt ut en midtveisrapport. Disse er svært 
beskjedne i omfang og gir ingen relevant informasjon. Det er ingen indikasjoner på at behov for 
oppfølging er identifisert og eventuelt fulgt opp. Jevnt over er komiteene positive til prosjektene. Det 
som i få tilfeller adresseres er tid og budsjett, men det er ikke beskrevet forslag til tiltak eller 
oppfølging. Det er tydelig at instituttet ikke har brukt midtveisevaluering som en reell 
vurderingssituasjon med tanke på progresjon og bedømmelseskriteriene, og at man har ansett den 
muntlige (faglige) tilbakemeldingen som viktigst. Det er enten forskningsleder eller instituttleder som 
har skrevet rapportene. 
 
For kandidater ansatt ved KMD mangler rapportene i Ephorte. En rapport ble funnet ved 
sluttoppmelding. Her er det stort forbedringspotensiale fra instituttets side.  
 

Veiledning:  

• Vurder interne og eksterne veilederes kunnskap om ph.d.-programmet og erfaring med 
veiledning på ph.d.-nivå̊.  

Funn: 

Hovedveileder:  

• For 5 av 9 kandidater er 3 hovedveiledere KMD-interne og vurderes som å ha høy kunnskap 
om KMDs program og kunnskap om det norske KU miljøet. Merk at en veileder har 4 
kandidater, mens en kandidat har byttet veileder.  

• En av hovedveilederne er knyttet til KMD i en liten prosentstilling og uten erfaring fra det 
norske miljøet. Vedkommende har mye erfaring med ph.d.-veiledning i Storbritannia.   



• En hovedveileder er intern, men fikk jobb ved en annen institusjon i løpet av 
veiledningsperioden. Denne har gjennomført stipendiatprogrammet og vurderes til å ha høy 
kompetanse om programmet.   

• En hovedveileder var ekstern og uten kunstnerisk kompetanse, med erfaring fra vitenskapelig 
ph.d.-program. Det er blitt oppnevnt en ny intern hovedveileder med riktig kompetanse, 
men lite kunnskap om ph.d.-programmet og det norske KU-miljøet. 

Halvparten av kandidatene har veiledere vi vurderer å ha høy kompetanse og kunnskap om KMDs 
program og den norske modellen. Den andre halvdelen har veiledere med svært varierende 
tilknytning og kompetanse. Det er også gjort bytter av hovedveileder under ph.d.-prosjektet i flere 
tilfeller. Ut fra det materialet vi har hatt innsikt i, fremstår det som byttene har blitt gjort mer av 
praktiske årsaker enn av faglige grunner. Hva salgs effekt dette har hatt er uklart. 

Vi finner ikke dokumentert noe veilederopplæring fra instituttets side.  

Medveiledere: 

Majoriteten har variert tilknytning til Norge, og de fleste har ingen erfaring med eller kunnskap om 
KMDs program eller det norske KU-miljøet. Alle utenom en har erfaring med ph.d.-veiledning fra sine 
respektive land og institusjoner. To medveiledere er fra andre norske institusjoner og har høy 
kunnskap om KMDs ph.d.-program og KU i Norge. En har intern medveileder. 

Vi finner ikke dokumentert noe veilederopplæring fra instituttets side. 

 

• Vurder veiledningsfrekvens. (Dette skal være redegjort for i framdriftsrapporter) 

Funn: Det er få presise loggføringer, men det kommer frem at det generelt veiledes for lite i forhold 
til de 60/40 timene som er satt av.  

 

• Vurder belastning interne veiledere (antall kandidater/kapasitet)  

Funn: Det er en stor skjevfordeling av veilederansvar, hvor en veileder i denne perioden har ansvar 
for 3 kandidater. Dette er instituttleders ansvar å tilpasse, og vi ser her at veileder ikke i tilstrekkelig 
grad har fått tilpasset andre arbeidsoppgaver. Med veiledere som ikke er interne har vi ingen 
mulighet til å tilpasse deres øvrige arbeidsbelastning og tilpasse arbeidsoppgaver. Det at såpass 
mange kandidater har ekstern veileder, eller veileder med liten prosentstilling, stiller spørsmål ved 
om det ved instituttet er gjort strategisk faglig forarbeid med planlegging for stipendiatstillingens 
tilknytning til aktive forskningsmiljø.  

 

• Undersøk veilederes deltagelse i KMDs veilederopplæring og forskerskolens 
veilederseminarer i perioden 2018-2022.  

Funn: Foruten om to, har ingen av hovedveilederne deltatt på KMDs veiledermøter og opplæring 
perioden til og med 2021. Ved opprettelsen av KMDs ph.d.-program ble det arrangert obligatoriske 
veiledermøter. Det ble registrert deltagelse. Instituttet ble informert om de som ikke deltok, og ble 



instruert om at instituttet måtte tilby tilsvarende opplæring. Det ble imidlertid ikke avholdt noe 
erstatning på instituttnivå. Veilederne og ansatte har et selvstendig ansvar for å delta på 
opplæringstilbudet. 
 
Det kan tenkes at noen har deltatt på PKUs veilederseminarer. Fra 2022 har fakultetet innført 
obligatorisk veilederseminarer og der har de som er hovedveiledere (for to kandidater som fortsatt 
er i sluttfasen) deltatt. Instituttet har ansvar for å gi et tilbud og å følge opp sine ansatte både på 
personal- og forskningssiden for å sikre relevant kompetanse.  

 

Fagmiljø:  

• Vurder veileders tilstedeværelse i institusjonen. 

Funn: De interne veilederne har god tilstedeværelse ved institusjonen. En veileder i 20% stilling har 
ikke jevnlig tilstedeværelse. De eksterne (for 3 kandidater) har ingen tilstedeværelse. 

 

• Vurder stipendiatenes tilstedeværelse i institusjonen. 

Funn: Alle kandidater ansatt ved KMD, utenom en (og med ekstern veileder), har hatt varierende 
tilstedeværelse, men bodd i Bergen. Ved UiT har kandidaten bodd i Tromsø (ekstern veileder). Vi vil 
understreke at ingen kunne ha god fysisk tilstedeværelse i pandemien. 

 

• Undersøk hvorvidt stipendiaten har vært del av en forskningsgruppe, et forskningsprosjekt 
eller et stabilt og identifiserbart forskningsmiljø. 

Funn: Det er kun 2 kandidater som kan sies å ha vært tilknyttet et forskningsprosjekt. Vi har ingen 
informasjon om UiT, men vet at kunstakademiet der er lite og at hovedveileder er ekstern. 
Veilederen med flest kandidater ved KMD har hatt 3 kandidater som verken er knyttet til miljø eller 
prosjekt som veileder selv er en del av, eller noe som kan kalles miljø ved instituttet. Det kan 
muligens settes i sammenheng med kandidatenes varierende tilstedeværelse på campus. 

 

Fullføring:  

• Vurder hvilken dokumentasjon og redegjørelse som har dannet grunnlag for søknad om 
sluttbedømmelse: I hvilken grad har veileder og institutt oversikt over status for arbeidet 
med det kunstneriske resultat og den kunstneriske refleksjonen på søknadstidspunkt?  

Funn: Søknadene er fylt inn, men skjemaet og vedleggene er relativt lite informative og gir ikke noe 
grunnlag å vurdere søknaden på. De beskriver svært kort hva sluttpresentasjonene er, f.eks. en 
utstilling på sted xx dato xx, samt at refleksjonen er en tekst på engelsk. Vi tror at kandidat og 
veileder misforstår pga. ordlyden i skjema for søknad om bedømmelse og dets beskrivelser av 
obligatoriske vedlegg. Vedlegg 1 skal være en «Redegjørelse for hva som skal danne grunnlaget for 
bedømmelsen». Teksten om dette vedlegget burde spesifisere at ph.d.-prosjektet skal beskrives. Vi 



foreslår også å legge med visuelt/kunstnerisk materiale, da det er det som er hovedkomponenten av 
ph.d.-arbeidet. 

 

• Undersøk om søknader om sluttbedømmelser er levert senest fem måneder før offentlig 
presentasjon av det kunstneriske resultatet.  

Funn: 3 nei, og 7 ja 

 

 

• Vurder i hvilken grad eksterne forhold (avtaler om tidspunkt og lokale for presentasjon, 
finansiering, mm.) har hatt innflytelse på offentlig presentasjon av det kunstneriske 
resultatet.  

Funn: Her ser vi klart effekten av Covid. For 4 presentasjoner av det kunstneriske resultatet ble det 
store omarbeidinger og konsekvenser ved nedstengning, isolasjon og reiseforbud. Vi kan nå i ettertid 
se at dette ikke ble gode nok løsninger og at det kunstneriske resultatet er så tett knyttet til den 
formen det var tenkt presentert i at omarbeidingene fikk store konsekvenser for hvordan prosjektets 
kvalitet ble vurdert. 

Vi ser også at når presentasjon av det kunstneriske resultatet skjer i andre institusjoner, som 
kunstgallerier, er det fastlåste datoer. Vurderingstidspunktet kan dermed ikke tilpasses til uforutsette 
forsinkelser, som f.eks. sykdom eller kansellerte fly. 

 

Evalueringspunkt lagt til av vurderingskomiteen): 

Sluttseminar: 

Av kandidatene er det 4 som har fått gjennomført sluttseminar, som i tid og form er tilnærmet slik vi 
mener er riktig. To av dem har fått positive bedømmelser. Den ene av disse presenterte sitt arbeid 
for andre gang etter annullering. To av kandidatene har fått godkjent søknad om bedømmelse og skal 
presentere sine ph.d.-resultater i januar/februar 2023. Tilbakemeldinger fra kandidat, veiledere og 
instituttet (forskningsleder, instituttleder og andre ansatte) peker på at sluttseminaret er svært nyttig 
og relevant. Som institutt har vi mulighet for å følge kandidat og veileder tett opp i sluttfasen og 
sette i gang kvalitetsstyrkende tiltak.  

 

Komitearbeid:  

• Kartlegg komitesammensetninger, med fokus på i hvilken grad komitemedlemmene har 
kjennskap til KMDs ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller det tidligere 
nasjonale stipendiatprogrammet.  



Funn: Jevnt over ser vi at majoriteten av komiteene har god kjennskap til stipendiatprogrammet og 
kunstnerisk utviklingsarbeid. De interne medlemmene har kjennskap til KMDs ph.d.-program. To av 
komiteene har begrenset kunnskap om KMDs program og om det nasjonale programmet. 

Alle komiteene ser ut til å ha en relevant faglig sammensetning. 

 

• Kartlegg hvor ofte komiteleder har vært intern og ekstern til KMD.  

Funn: Kun i ett tilfelle har vi hatt ekstern komiteleder (med positiv innstilling) 

 

• Vurder komitelederes kunnskap om ph.d.-programmet ved KMD.  

Funn: Vi har ingen formelle holdepunkt for å vurdere komitelederens kjennskap til KMDs ph.d.- 
program, men ser at det er tre tilfeller hvor at vi kan anta svak kjennskap til KMDs ph.d.-program og  
KU i Norge. De resterende har alle svært god kjennskap til KMDs program, stipendiatprogrammet og 
KU i Norge. 

 

• Vurder instituttets oppfølging av komiteen før offentlig presentasjon av kunstneriske 
resultatet.  

Kunstakademiet har alltid hatt forberedende møter med komiteen for å gå gjennom 
programbeskrivelsen, mandat og rolleforståelse. Dette har blitt gjort av instituttleder og ph.d.-
koordinator. Etter oktober 2021 har dette også blitt gjort av forskningsleder og ph.d.-koordinator og 
blitt intensivert i 4 av bedømmelsene, med 2 møter, det første 1-2 uker før bedømmelsen, det andre 
når komiteen møtes.  

 
 
Hovedfunn: 
Foruten det som kommer frem i teksten ovenfor vil vi trekke ut noen hovedfunn: 
 
Covid 

Av kartleggingen ble det tydelig hvor negativ effekt covid-tiltakene hadde på kandidatene. Spesielt 

rammet ble de som hadde sluttpresentasjon under nedstengningen, men vi ser at det å ikke ha 

fagmiljø og tilstedeværelse har hatt negativ effekt på alle stipendiatene. Dette har også hatt effekt på 

fagmiljøet generelt, hvor f.eks. veiledningsmiljø og annen oppfølging ble enda mer sårbar eller ikke-

eksisterende.  

Veilederopplæring/forskningsmiljø 

Det er klart en mangel på (relevant) miljø og støtte rundt veileder og kandidat. 

Ekstern hovedveileder: Hovedveileders tilknytning og kjennskap til institusjonen ser vi er viktig, og 

ekstern hovedveileder er ikke positivt. Mangel på forankring i miljø, kjennskap til KMDs program og 

kjennskap til institusjonen og dens formelle linjer og rutiner er viktige faktorer. 



Det har vært en total mangel på veilederopplæring, -oppfølging og -miljø ved instituttet. Fakultetet 

har tilbudt flere møtepunkt og med obligatoriske møter uten at instituttet har fulgt opp. Det er og en 

mangel på ansvar for deltagelse i eksisterende tilbud hos veilederne selv. 

Mangelfull veiledningsfrekvens og mangelfull fremdriftsrapportering fra veilederne er et problem. Vi 

ser fra rapportene at veiledningsfrekvensen fra både hoved- og medveileder ofte er for lav. 

Vi mener å finne en sammenheng i funnene som viser en mangel på systematisk personalledelse, 

spesielt i forhold til veilederrollen: Det er ikke prioritert tilstrekkelig tid, og bygging av kompetanse og 

fordeling av arbeidsbelastning er ikke blitt viet nok oppmerksomhet. Det har vært mangel på 

planmessig personalledelse og forskningsledelse for ph.d.-kandidatene og veilederne: Det er tydelige 

mangler i alt fra mottak i institusjonen, gjennomføring av programmets formelle punkter, oppfølging 

og konsekvenser av (manglende) rapportering. Det er heller ikke gjennomført medarbeidersamtaler 

for noen av ph.d.-kandidatene i 2021. 

De formelle punkt gjennom programmet:  

Her avdekkes store mangler, noe som synes i antall annulleringer (3). Vi ser spesielt et behov for å 

styrke forståelsen av og følge rutiner på institutt og i samarbeid med fakultet på disse punktene:  

• Revidert prosjektbeskrivelse: Dette punktet anser vi som sentralt i å styrke det faglige 

arbeidet med ph.d.-programmet på instituttet. Veileder må kjenne sitt ansvar. Det må 

utvikles relevant rutine på instituttet i samarbeid med programstyret og HR. 

• Midtveisevalueringen: Vi må styrke arbeidet med rapporten, med tydeligere evaluering opp 

mot sluttbedømmelseskriteriene. Vi bør vurdere lavere terskel for bruk av tiltak og 

oppfølging.  

• Framdriftsrapporter: Generelt kan disse brukes bedre for å vurdere stipendiatens egen 

fremdrift og loggføre veiledninger. De er i liten grad brukt av stipendiatene til å adressere 

utfordringer. Manglende eller mangelfull fremdriftsrapportering fra veiledere: dette er en 

alvorlig mangel som ikke har blitt fulgt opp. Instituttleder skal lese rapportene og 

gjennomføre oppfølging og tiltak i f.eks. medarbeidersamtaler.  

• Søknad om sluttbedømmelse: Majoriteten av prosessene viser en mangel på overholdelse av 

frister, samt godkjenning av søknad på mangelfullt grunnlag. Hovedveileder har ansvar for å 

varsle instituttet når søknad er forestående, noe som sjelden skjer. Dette viser en generell 

mangel på rutiner og ansvar for saksbehandling på instituttet og i samarbeidet med 

fakultetet. Skjema for søknad om bedømmelse som har vært i bruk til nå, har vært for uklart. 

(Nytt skjema er tatt i bruk fra november 2022). Instituttet må arbeide for å innarbeide 

rutinene for komitesammensetning og formell saksbehandling før oppnevning.  

Mangel på kjennskap til og bruk av forskrift og programbeskrivelse: Ut fra funnene kan vi si at det 

synes som om kjennskapen til og bruk av ph.d.-forskrift og programbeskrivelse er mangelfull og ikke 

innarbeidet i arbeidet til institutt/forskningsledelse og hos hoved- og medveilederne. Dette har en 

konsekvens for bevisstheten om programmet i hele forskningsmiljøet ved instituttet, som også er 

interne komitemedlemmer. Et av de viktigste tiltakene er å skape et forskningsmiljø for kunnskap og 

erfaringsutveksling rundt ph.d.-kandidatene og veilederne.  

 

Arbeidsgruppen gjør seg i arbeidet noen observasjoner som ikke er dekket av veilederen og heller ikke 

direkte kan leses ut av dokumentasjonen, men bygger på annen informasjon og erfaring. Denne er 

ikke er underbygget, men kan være en del av bildet og kan undersøkes nærmere: 



Forventningsavklaring kandidat og veileder: Det kan synes som det er uklart for flere hva som skiller 

forskning fra kunstnerisk praksis, en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og et arbeidsstipend. 

Hovedveilederne i denne evalueringen har god tilstedeværelse i institusjonen, men det er en klar 

mangel på tilstedeværelse blant andre ansatte på KA. Det er en mangel på identifiserbare 

forskningsmiljø og fysiske møtepunkter, på ansattes egenforståelse av arbeidsoppgaver og ansvar. 

Dette gjelder både under og etter pandemien. 

I de utfordrende ph.d.-sakene har ikke de problematiske sidene kommet tilstrekkelig fram gjennom 

formelle punkter som framdriftsrapporter, midtveisevaluering eller medarbeidersamtaler. I stedet 

adresseres problemer i muntlig dialog eller i eposter, hvilket gjør en systematisk oppfølging vanskelig.  

Det har vært en mangel på tydelig definerte arbeidsoppgaver og forventinger til forskningsleder ved 

KA.  

Det har vært mangel på (oppdatert) virksomhetsplan på instituttet. 

De store omveltningene i perioden stipendiatene i denne evalueringen har vært ansatt har gitt 

utfordringer for instituttet: Fra nasjonalt til lokalt ph.d.-program, med samtidig kraftig økning i 

antallet stipendiater tilknyttet Kunstakademiet. Etablering av KMD og KA med ny 

sentraladministrasjon og periodevise utfordringer med administrativ oppfølging av ph.d.-

programmet. 

 

Forslag til tiltak: 

Vi viser til vedlagt tiltaksliste fra 29.08.22, som vi fortsatt anser som av betydning. 

I tillegg foreslår vi:  

Ny ph.d.-dag som blir bli grunnlag for nye vurderinger og nye tiltak/justeringer av tiltak. 

Ph.d.-utvalg på instituttet med 2-3 100% professorer som en støtte for instituttleder og 

forskningsleder, som er med på saksbehandling og tiltak. 

Rutine for behandling av revidert prosjektbeskrivelse. 

Fakultetet må sikre kompetent og systematisk personalledelse. Det er et tydelig behov for kursing. 

Definerte arbeidsoppgaver for forskningsleder. 

Ansettelse av Professor 2 ved fakultetet for å styrke ph.d.-programmet med vekt på kunstnerisk 

refleksjon og metode, samt deltagelse i sluttseminarer. 

Loggføring av veiledningstid. 

 

Bergen 14.11.22, revidert 07.12.22 

På vegne av gruppen, 

Anne Helen Mydland 
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Bruk av handlingsplaner for ny strategiperiode 
 

Bakgrunn 
Med bakgrunn i strategiprosessen Sak 53/22 a) og 71/22 e) er både Fakultet for kunst, musikk og design og UiB i 

en diskusjon om hva som skal inn i strategidokumentet og hva som skal konkretiseres i handlings- og 

tiltaksplaner. 

I forbindelse med etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design og strategien «KMD beveger» ble det 

utarbeidet 6. handlingsplaner: 

 Handlingsplan for forskerutdanning 
 Handlingsplan for bidrags og oppdragsforskning 
 Handlingsplan for infrastruktur 
 Handlingsplan for rekrutering av studenter 
 Handlingsplan for rekrutering av avsatte (handlingsplanen ble avsluttet i 2019 og erstattet med prosedyrer og 

retningslinjer for rekrutering basert på vitenskapelig og kunstnerisk basis) 
 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (denne handlingsplanen er vi pålagt av UiB sitt regelverk å vedta hvert 

år). 
 

I forbindelse med etableringen av fakultetet har årlig rullering av handlingsplaner, med innsatsområder, mål, 

aktiviteter, ansvarlige og tidsfaktor, vært konsoliderende og viktig. 

 

Mange av målene og tiltakene i handlingsplanene har vært knyttet til etablering av fakultetet. Etter snart seks års 

drift, bør neste strategiperiode (KMD beveger) skille tydeligere mellom verdigrunnlag og langsiktige strategiske 

mål på den ene siden og tydelige tiltak på den andre. Vi ser også at noen mål og tiltak i eksisterende 

handlingsplaner nå er innarbeidet i rutiner og årshjul på institutt og fakultetsnivå. 

 
Under UiB-strategien «Kunnskap som former samfunnet» er det nå over 20 handlingsplaner, og Universitetsstyret 

vil nå redusere antallet handlingsplaner og erstatte noen av disse med tiltaksplaner. 

 

På strategiseminaret 9. november luftet dekanen muligheten for at vi i neste strategiperiode reduserer antallet 

handlingsplaner på KMD, men heller lager forpliktende tiltaksplaner som følges opp av hver enhet. 

 

Et virkemiddel for å følge opp tiltaksplanen kan være bruk av internkontroll, der tiltaksplaner og handlingsplaner 

inngår som en del av det systemet. Se sak 52/21 

 

På bakgrunn av disse vurderingene legger vi nå frem en drøftingssak. 
 

Frode Thorsen 
dekan 

 
Synnøve Myhre 
Fakultetsdirektør 
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Redesign av MA kuratorpraksis og MA design,                                           
oppretting av nye valgemner i BA i utøvende musikk eller komposisjon 

 

Bakgrunn 
 
KMDs studieutvalg (SU-KMD) har de siste årene arbeidet med ulike modeller for omlegging 
og utvikling av fakultetets emner og studieprogram. I desembermøtet 2021 (Sak 80/21), 
vedtok fakultetsstyret redesignet av Bachelor- og Masterprogrammet i kunst, og Bachelor-
programmet i design, med oppfølgingsplan for revisjon og tilpasninger over en to-årsperiode. 
Disse programmene er nå aktive.  
 
Det siste året har det vært jobbet med tilsvarende redesignprosess av Masterprogrammet i 

design, og Masterprogrammet i kuratorpraksis. Sakene ble behandlet i fakultetets 

studiekvalitetskomite (SKK) i møte den 8. desember, etter oversendelse fra instituttene. 

SKK har i henhold til UiBs studiekvalitetssystem, ansvar for å kvalitetssikre program- og 

emnebeskrivelser i lys av NOKUTs tilsynsforskrift, kvalifikasjonsrammeverket, og tilhørende 

forskrifter: 

1) UiBs studieforskrift (Lovdata) 

2) Forskrift om krav til mastergrad  (Lovdata) 

3) NOKUTs tilsynsforskrift §2-2 Krav til studietilbudet og §2-3 Krav til fagmiljø 

4) Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

5) I tillegg følges kravene som UiB har satt opp i forbindelse med reakkrediteringsarbeid 
og opptettelse/utvikling av nye studieprogram. (Rammer, dimensjonering, etc) 

 

Til saken 

SKK gir i denne saken sin vurdering og anbefaling til fakultetsstyret om videre prosess av 
følgende studieprogram: 

• Redesign (reakkreditering): MA Design (120 sp)            (fra IRDE sak14/22) 

• Redesign (reakkreditering): MA Kuratorpraksis (90 sp)  (fra IRKA sak19/22) 

 

Fakultetsstyret behandlet i sak 40/22 programevalueringen og reakkrediteringen av 

Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon. I tiltaksplanen ble det bl.a. 

foreslått en revisjon av valgemneporteføljen i programmet, både med tanke på felles emner 

for de fire studieretningene, og mulighet for tverrfaglighet i fakultetet på sikt. Programstyret 

og instituttet har fulgt opp dette arbeidet, og søker her om godkjenning av nye emner. På sikt 

ventes at disse vil ta over for flere av de tidligere valgemnene. 

Studiekvalitetskomiteen (SKK) behandlet saken i møtet 8. desember, etter at saken var oppe 

i Instituttrådet for Griegakademiet – Institutt for musikk (IRGA sak 24/22): 

 

Dato: 08.12.2022  

Arkivsaksnr: 2022/1858-39 

Fakultet for kunst, musikk og design 

83/22  

15. desember 2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
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Valgemner:  
MOB216 – Folkedans (10 sp) 
MOB217 – Folkedans påbygging (10 sp) 
MUV250 – Samtidsmusikk fordjuping (10 sp) - Sammenslåing av emner MUV244 og MUV281  

 
Valgemnesamling:  
MUV251 – Prosjektarbeid 1 (10 sp) 
MUV252 – Prosjektarbeid 2 (10 sp) 
MUV253 – Prosjektarbeid 3 (10 sp) 

MUV254 – Prosjektarbeid 4 (10 sp) 

 

SKK gir videre i denne saken sin anbefaling til fakultetsstyret om videre prosess. 

Studiekvalitetskomiteen: 

I studiekvalitetskomiteens møte den 8. desember, var følgende medlemmer til stede: 

 

Magne Thormodsæter  (Programstyreleder utøvende musikk eller komposisjon) 

Simon Gilbertson  (Programstyreleder musikkterapi) 

Frans Jacobi  (Programstyreleder kunst) 

Bente Irminger  (Programstyreleder design) 

Anne Skaansar  (Programstyreleder PPU) 

Åsil Bøthun  (leder for SKK– prodekan utdanning) 

 

Hilde Skare  (sekretær) 
  
Meldt forfall:  
Tom Solomon  (Programstyreleder musikkvitenskap) 
Studentrepresentanter  KSU 
 
I SSK-møtet ble medlemmer som har vært med å behandle sakene i egne 
programstyrer og instituttråd invitert til å orientere SKK, men samtid oppfordret til å ta 
en noe mer tilbaketrukket rolle når vurderinginer og konklusjoner på dette nivået 
skulle gjøres med andre blikk enn de til nå har hatt. 
 
 
Studiekvalitetskomiteens vurdering: 
 

Redesign (reakkreditering): MA Design (120 sp)  

 

SKK mener at programstyrets og instituttrådets arbeid med redesign av masterprogrammet i 

design følger de grunnleggende prinsippene og kravene som gjelder. SKK tok utgangspunkt i 

programmets overordnede læringsutbyttebeskrivelse, og vurderte emnene i forhold til dette. 

I SKKs gjennomgang ble det stilt spørsmål om ting som bør forbedres, eksempelvis: 

Tilsynsforskriften §2-2, med henvisning til underpunkter: 

(1) Utforming av læringsutbyttebeskrivelser: muligheter for forenklinger og presisjon? 

F.eks skille mellom typiske kunnskapsemner vs ferdighetsemner? 

(3) Arbeidsomfang: SKK mener at programmet virker svært komptakt og omfattende,  

og anbefaler at det gjøres en vurdering av emnene i sin helhet, og hvordan krav til skriftlig  

arbeid, praktisk arbeid, undervisning/ og selvstudier balanseres. Særlig i flere av de mindre emnene 

virker arbeidsmengde pr studiepoeng relativt stort.  

(5) Sammenheng mellom undervisnings- lærings- og vurderingsformer og  

SAK%207622%20Saksfremlegg%20til%20budsjettfordeling%202023.pdf
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læringsutbyttebeskrivelser: SKK ser ikke at dette er helt gjennomført. Det er mulig at en  

forenkling og presisering av læringsutbyttebeskrivelsene kan forbedre dette. Det rettes også  

spørsmål om det som oppfattes å være et relativt omfattende krav til skriftlighet i et MA-design som et 

skapende studieprogram. SKK trekker frem flere uklare formuleinger mht vurderingsformer, som må 

forbedres. 

Det påpekes også en noe inkonsekvent bruk av begreper, f.eks om emne vs studie, eller om 

bruk av begreper som forskning, designforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

SKK fraråder at program- og emnebeskrivelser definerer omfanget på aktiviteter som binder 

opp ressurser (eks antall veiledningstimer, osv). I stedet kan slike størrelser beskrives i mer 

fleksible årsplaner, i samsvar med de rammene instituttet har til rådighet. 

 

SKK etterspør estimat for disponering av undervisningsressurser og behov for 

verkstedsressurser, som oppfattes å være relevante perspektiv for en god gjennomføring. 

Det vises videre til SKKs gjennomgang av saken, med vedlegg. 

Konklusjon: 

SKK anbefaler at fakultetsstyret godkjenner det foreliggende forslaget til redesign av 

Masterprogrammet i design med oppstart fra høsten 2023, gitt at det gjøres redigeringer på 

de nevnte områdene som SKK har nevnt. Det anbefales en to-årsperiode med løpende 

programevaluering (/utviking) for å få programmet endelig på plass 

 

Redesign (reakkreditering): MA Kuratorpraksis (90 sp)   

 

SKK stiller seg bak vurderingene som er gjort av instituttrådet i sak19/22, med fokus på 

studieplandokumentet og overordnede læringsutbyttebeskrivelser, emnebeskrivelsene, og 

spørsmål om dimensjonering. 

 

I henhold til tilsynsforskriftens §2-2, anbefaler SKK videre arbeid med presisering av 

læringsutbyttebeskrivelser, og sammenheng med innhold, undervisning og vurdering. Flere 

formuleringer oppfattes å være for vage, uten å gi tilstrekkelig klarhet i hvilke faglige kriterier 

som gjelder, eller hva og når studentene blir vurdert. Vurderingsbeskrivelsene bør være 

tydelige om det er flere vurderingsdeler, og evt vekting av disse. Kvalifikasjonsrammeverkets 

krav til faglig progresjon i læringsutbyttene oppfattes å være uklar. 

SKK mener at NOKUT-forskriftens krav til fagmiljø (§2-3) pr i dag ikke kan ansees å være 

innfridd. Det er kun en professor i 100% stilling som underviser og driver programmet, uten 

at instituttets fagmiljø er involvert. Dersom det engasjeres eksterne undervisere/veiledere, 

bør dette oppgis, og hvordan disse evt kompetansevurderes. 

Forskriftens punkt 1 sier at Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i 

forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha 

en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Forskriftens punkt 4 sier at Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal 

utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med 

førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav 

til fagmiljøets kompetansenivå:  
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå 

av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller 

dosentkompetanse. 

https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-2
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-3
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SKK tolker forskriftens krav sammen med UiB/SA, at en enkelt fagperson ikke er nok til å 
drive et masterprogram. Forskriften er ment å sikre krav om faglig robusthet i gjennomføring 
og drift av programmet. I reakkreditering av program ved UiB (tilsvarende som opprettinger), 
vektlegges bl.a.  
 

• At studiet får allokert tilstrekkelige undervisningsressurser til å tåle for eksempel sykefravær og 
forskningsterminer. 

• Grad av gjenbruk av emner som allerede benyttes i andre studieprogram og hvordan gjenbruken 
påvirker det samlede studenttallet i emne(ne) og behovet for undervisnings- og veiledningskapasitet. 

• Hvor mange av de sentrale underviserne som også er involvert i andre program ved instituttet. 

 

Programstyreleder orientert SKK i møtet om at de ikke ser mulighet til å ha fellesnevnere 

eller felles emner med de andre programmene på instituttet eller fakultetet, dette har med 

programmets profil å gjøre. SKK stiller spørsmål om programmet er tilstrekkelig forankret i 

ved instituttet. 

SKK anerkjenner at instituttets ledelse må gjøre ansvarlige vurderinger om dimensjonering 

og disponering av sine ressurser for å sikre hele sin fagportefølje og studentmasse, med 

eventuelle prioriteringer. Instituttrådssaken viser til oppfølging i forbindelse med 

budsjettarbeidet, og at Kunstakademiets rammer er stramme.  

I vurdering av ressurser og dimensjonering, fraråder SKK at program- og emnebeskrivelser 

definerer omfanget på aktiviteter som eksplisitt binder opp ressurser (f.eks antall 

veiledningstimer, osv). Det anbefales at dette heller beskrives i mer fleksible årsplaner, slik at 

det harmonerer med de rammene instituttet har til rådighet. Studieplanene bør ha et 

handlingsrom som gjør det mulig å gjøre justeringer også i forhold til instituttets samlede 

studieportefølje.  

Tilsvarende gjelder beskrivelser som binder opp undervisnings- og veiledningsressurser til 

studentens lokale forhold. Hvorvidt dette er gjennomførbart avhenger av flere ting, jf IRKA 

sak 19/22, og budsjettsakene det er referert til. Pr i dag består studentgruppen av flere 

studenter utenfor EU/EØS-området. Dette medfører reiseaktiviteter mellom studentenes 

hjemsteder, der undervisning og veiledning skjer. Instituttrådssaken løfter at dette er uheldig i 

et bærekraftsperspektiv. En evt innføring av skolepenger for denne studentgruppen, vil reise 

nye spørsmål. 

SKK mener at dette samlet har betydning for kvalitetssikring av studiet, og at det er grunn til 

å gjøre nærmere vurderinger.  

 

Det vises videre til SKKs gjennomgang av saken, med vedlegg. 

Konklusjon: 

SKK anbefaler at det gjøres en ny gjennomgang av emnebeskrivelser og struktur før det 

gjøres endelig vedtak om oppstart av et redesignet kuratorprogram.  

Det anbefales at instituttrådet på KA vurderer om det skal gjøres nytt opptak kommende høst 

[til gjeldende program], før den endelige versjonen av redesignet program foreligger.*) 

Programmet må også sees i forhold til Kunstakademiets budsjettprosess, som nå er svært 

kritisk. [Jf referanse til instituttrådets saker 13/22 og 14/22] 

 

* [dette forutsetter at UiB formelt kan godkjenne at kravet i §2-3 er tilstrekkelig innfridd med 

dagens bemanning] 
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Oppretting av valgemner på BA-programmet i utøvende musikk eller komposisjon 

SKK anerkjenner arbeidet som er gjort av programstyret i oppfølgingen av 
programevalueringen. Selv om programstyret og instituttrådet nå foreslår nyopprettinger, er 
det langsiktige målet å redusere antall valgemner. SKK oppfatter at potensialet i emnene 
viser dette. Opprettingen ses i sammenheng med en større revisjon av studieplanen for 
bachelorprogrammet. 

SKK mener at forslaget som foreligger er godt behandlet på instituttnivå. SKK mener også 
det er positivt at foreligger beregninger på kostnade til saken som har vært behandlet i 
instituttrådet.  

SKK mener at kravene i forskriftene er ivaretatt i emnebeskrivelsene, men anbefaler at 
arbeid med presisejon av læringsutbyttebeskrivelser, og sammenheng med innhold og 
vurdering revideres jevnlig.  

Det ble reist spørsmål i SKK om kompetansekrav for å kunne tilby emner i folkedans. 

Programstyrerepresentant understreker at disse emnene i folkedans er støtteemner til 

musikkutdanningen. Det er ikke en danseutdanning. I tradisjonsmusikk er musikkutøvingen 

og dans koblet på en slik måte, at øvelse og kjennskap i danseformer er avgjørende for 

hvordan musikken utøves. Dette har derfor et annet fokus enn det ville hatt i en 

danseutdanning. 

Det vises videre til SKKs gjennomgang i saken, med vedlegg. 
 

Konklusjon: 

 

SKK anbefaler oppretting av valgemner (prosjektemner 1-4) i BAHF-MUS, i henhold til 

instituttrådets (IRGA) vedtak. 

SKK anbefaler oppretting av emner i studieretingen tradisjonsmusikk og samtidsmusikk i 

henhold til IRGAs vedtak, under forutsetning av evt kvalitetssikring av faglig kompetanse for 

å tilby folkedans i programmet. 

 

Prodekan for undervisning sin vurdering 
 
Prodekan har ledet SKK gjennom arbeidet med redesign og vurdering av emner, sammen 
med studiesjef. Det er tydelig at programstyrene og instituttene har jobbet iherdig med 
redesign av studieprogrammene, og at kompetansen på denne delen av kvalitetsarbeidet er i 
bedring. Det er oppløftende at stadig flere bidrar i utviklingen av porteføljen, også med 
initiativ til tverrgående emner.  
 
Læringsdesignteamet ved KMD planlegger å arrangere fellesseminarer for utforming av 
læringsutbyttebeskrivelser og sammenhenger i emnebeskrivelsene våren 2023. Dette vil 
også være relevant i evt revisjonsarbeidet og oppfølgingen av programmene som er 
behandlet her. 
 
Prodekan anbefaler fakultetsstyret å ta studiekvalitetskomiteens vurdering til følge. Det vises 
også til saksfremleggene og behandlingene i instituttrådene som ligger forut for SKKs arbeid. 
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Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til studikvalitetskomiteens (SKK) sine anbefalinger, slik det fremgår 
av saksfremlegget. 
 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan                                        
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Gjennomgang, oppsummering og vedtak SKK-møte pr 081222 
2. Saksfremlegg med vedlegg (lenket) : SKK-møte 8. desember 2022 

3. Forslag til redesign MA-design (IRDE 14/22) 
4. Forslag til redesign MA-kuratorpraksis (IRKA sak19/22) 
5. Forslag til nye valgemner/ emnebeskrivelser BAHF-MUS (IRGA sak 24/22) 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/Instituttr%C3%A5d%20design/IRDE%2027.10.22%20-%20Redesign%20av%20Masterprogrammet%20i%20design%20-%20Saksfremlegg%20med%20vedlegg.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/Instituttr%C3%A5d%20kunst/Sak%201922%20Redesign%20av%20MA%20-%20kuratorpraksis.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/irgasak_24-22_oppretting_av_nye_emner_pa_bahf-mus.pdf


 

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

Side 1 av 1 

 

 

  

 

Status – Strategiprosess  

 

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

SAK 55/22 a) Strategiprosess – Innspill fra Fakultetsstyret 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29
%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf  
 
SAK 71/22 e) Strategiprosess – Orientering om status 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%2
9%20Orientering%20strategiprosess.pdf  
 
 
Fakultetet har nå mottatt høringssvar fra alle instituttene, høringssvarene er vedlagt. 
Instituttene har selv valgt hvordan prosessen internt har vært håndtert.  
 
I tillegg er det holdt et høringsmøte med administrasjon og teknisk personale, som vil bli fulgt 
opp tidlig januar for å fullført diskusjon og innspill til alle områdene strategien omhandler. Det 
vil bli laget en samlet oppsummering fra disse høringsmøtene. 
 
Vi er i dialog med studentene hvordan en høringsrunde kan gjennomføres med dem på mest 
mulig hensiktsmessig måte. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan                                        

Dato: 08.12.2022  

Arkivsaksnr: 22/1858 

Fakultet for kunst, musikk og design 

87/22 Orienteringssak a) 

15. desember 2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%200622%20KMD%20beveger%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%200622%20KMD%20beveger%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/24.%20mars/Sak%201922%20KMD%20Beveger-%20fremdriftsplan%20for%20strategiprosessen%20ved%20KMD.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/24.%20mars/Sak%201922%20KMD%20Beveger-%20fremdriftsplan%20for%20strategiprosessen%20ved%20KMD.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%29%20Orientering%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%29%20Orientering%20strategiprosess.pdf


 

 

Kunstakademiet  

Innspill fra strategi seminar 2/ 11- 2022 

 

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunstshalv dags strategi seminar. Fagstaben ble delt inni 
to diskusjons grupper.  
 

Innspill til strategiarbeidet fra Gruppe 1 
 
‘Moves’ ikke norsktalende reagerer på dette ordet, og ‘tar ikke helt poenget’. 
Det bel og diskutert at man burde få en bedre oversettelse. 
 
KMD beveger oppleves den konstaterende formen er negativ/pretensiøs, her burde det brukes 
aktive/dynamiske ord. Eks ‘KMD arbeider for å være et kraftsenter..’ 
 
Innspill om vi (og universitetet) burde ha som mål å være et ikke binært universitet/fakultet. 
 
Støtter forslag om ‘lokal’ arbeidspartner. 
Ikke omtale BOA her. 
 
Understreke viktigheten av kunst og kultur når demokratiet er under press ref, ‘kontrakten’ 
 
Forskning/KU? Nasjonalt er ikke det noe felles stemning for ‘forskning’ som samlebegrep. Viktig i 
denne sammenheng (intro) å tydeliggjøre begge. Mulig at det fungerer under Kunnskap beveger. 
 
Kunnskap beveger 
 
Ph.d 
Overordnet: det burde være et eget avsnitt på Ph.d, nå er det mikset sammen. Det ønskes at vi 
tydeliggjør/synliggjør ph.d som en særskilt ambisjon.  
Punktene om ph.d er fortsatt relevante, men vi kan utvikle flere. Vi rakk ikke å arbeide med dette.  
Forskning: 
‘Ved Kmd møtes kunstnerisk utviklingsarbeid og vit forskning i felles satsningsområder. Slik utvikles 
ny kunnskap og erkjennelse.’ Ordet ‘satsningsområder’ er feil, dette må omformuleres. 
 
Punktene er alle fortsatt relevante. 
‘Forskningsbasert undervisning’ kan muligens være et punkt som vi kan utvikle. 
 
Studentene beveger 
Stryke: arbeide for å etablere et SFF 
Resten av punktene er fortsatt relevante 
 
Neve noe om å arbeide for å bevare gratisprinsippet under punktet tilrettelegge for internasjonalt 
studentmiljø? 
 
Mangfolds punkt støttes 
 
Styrke støtte utvikle forskningsbasert undervisning? Event. nevne BOA finansiering 
 
 
Group 2 

Section: KMD moves 

1) KMD shall: 
“challenge conventions where they are strong and preserve them where they are 
challenging” 

 



 

 

Problematic translation/formulation and “challenge conventions” is too vague. 
What conventions? This point needs clarification. 

 

General: Where is the vision? Are the goals ambitious enough? 
Additional perspectives we would like to see included: 
Empathy, Love, Care, Hospitality, Patience, Equity 

 

Section: Knowledge moves 
 
2) Para 2: Use of the phrasing ‘joint focus areas’ is confusing in relation to the Art Dept 

where ‘focus areas’ means something specific. Could these be referred to as ‘areas 
of priority’? 

3) KMD shall: 
“develop and contribute/participate in thematic research environments” 

 

Suggested reformulation: “encourage, nurture, support individual artistic practice at the 
centre of a foundational research approach” 

 

4) “contribute in the development and implementation of UiB’s strategic focus areas” 
Remove: ‘focus’ 

 

5) “improve the quality of research by developing and being a partner in research projects, 
particularly projects funded…| 

 

Comment: quality and financing are not synonymous 
Suggestion: Divide this sentence into two points 
1) “improve the quality of research” 
2) “engage and actively seek support from the following research partners: Norwegian 

Artistic Research Programme, the Research Council of Norway and the EU” 
 

6) “develop prioritised research themes/research foci through strategic allocation of PhD 
positions” 

 

Comment: Create PhD applications that both connect to research projects but can also 
exist independently. Where possible, PhDs can connect with large projects. 

 

The students move 
 
7) 1st para: 

“KMD’s study programmes are based on artistic and scholarly research.” 
Suggest: “KMD’s study programmes are based on a pedagogical approach that combines 
individual practice, experimentation, artistic and scholarly research.” 

8) KMD shall: 
“recognise students as valuable contributors to the faculty’s research activity” 

Problematic, instead suggest: “recognise students as valuable contributors to the 
development of education” 

 

9) “support innovative teaching and learning and recognise accomplished and dedicated 
teachers” 
Revise phrasing: ‘educators’ 

 

10) “facilitate an international student environment through inbound and outbound exchanges 
and binding collaboration with institutions all over the world.” 
Remove ‘binding’ and replace with ‘committed’ 

Additional: Aims should acknowledge and allow for flexibility in the pedagogical model 

 



 

 

Room for movement 

11) KMD shall 
“practice ethical thinking in everything we do” 
‘Everything we do’ feels sloppy - more specificity here 

12) “ensure equality and diversity in the student and working environment” 
Suggest: “ensure equality, diversity and equity in the study and working environment” 

13) “give high priority to Health and Safety (HSE) during the strategy period” 

Comments: We need to differentiate between different forms of HSE. 

We need meaningful integration of HSE that enables and encourages 
(rather than blocks) staff and student participation in the life of the school 

"KMD shall be an ethical employer." 

 

External interaction 

14) KMD shall: 
“disseminate the full breadth of its artistic and scholarly activities through concerts, 
exhibitions, events, shows, projects and publications” 
Remove ‘full’ 

15) “use motivated alumni as ambassadors for KMD” 

Use? 
Suggest: “establish and support an alumni network for KMD” 



STRATEGI for KMD: KMD BEVEGER 

 
På grunn av sykdom og sykemeldinger har ikke instituttrådet ved design dokumentert 
innspill til strategien. På instituttrådets møte 27. okt. ble det anbefalt å ta saken til 
programstyret for bearbeiding. 
Programstyret for design hadde møte 8 november der vi behandlet høringsnotatet for 
revidering av KMDs strategi (PSDE 17/22). 
 
KMD beveger 
Programstyret er enige om at hovedpunktene som er satt opp er bra som en overordnet 
strategi. 
Noen merknader:  
På siste kulepunkt ønsker vi å tilføre «lokale samarbeidspartnere» 
Vi ønsker i tillegg et punkt med bærekraft, mangfold og inkludering. 
 
Kunnskap beveger 
Studentene beveger 
Rom for bevegelse 
Bevegelse i omverdenen 
 
Programstyret opplever de de overordnede innledningene under hver kategori som 
strategiske punkter, men kulepunktene under bærer mer preg av handlingsplaner enn 
strategi. Disse er for detaljert i forhold til en strategi. 
UIBs strategi vedr. satsingsområder bør speiles i KMDs strategiplan.  
 
KMDs strategiplan bør være overordnet for KMD som helhet. 
Informasjon om instituttene bør ikke være med i en strategiplan. 
 
 
Bergen 17. nov 
Institutt for design. 



Høring fakultetets strategi: Griegakademiet Institutt for musikk 
 

Med den knappe tidsfristen på saken, har instituttet ikke hatt mulighet til en grundig høringsrunde i 

alle instituttets organer. Normalt i slike saker vil vi sende disse til programstyrer, forskningssentre og 

forskningsgrupper for innspill før vi behandler saken i instituttråd. Med denne tidsfristen for 

tilbakemelding 11 november, var ikke dette mulig. For likevel å behandle saken så bredt som mulig 

fikk lederne for programstyrer, forskingssentre og forskergrupper fikk en mail om saken og mulighet 

til å sende inn skriftlig uttalelse, samtidig som vi la opp til en diskusjon på vår nyetablerte GA 

ledermøte der alle i ulike lederroller på instituttet samles. Ledermøtet behandlet saken 30. oktober. I 

tillegg behandlet instituttrådet saken i møte 27.10, 2022 (IRGA 21/22).  

Vedlagt dette innspillet er:  

1. Referat fra instituttrådsmøtet 

2. referat fra innspillsdiskusjon GA ledermøte 

I tillegg vedlegges et dokument der ledergruppen på GA har markert en del formuleringer som 

oppfattes som «handlingsplanaktige». Dette er markert i de første delene, men med tilsvarende 

behov for oppstramming i de siste avsnittene.  

Her oppsummeres hovedpunkter fra innspillene:  

Et overordnet tema er at strategien må rendyrkes mer som et strategidokument.  

Begge møtene har bemerket at det er mye som oppfattes som handlingsplannivå, dvs det beskrives 

tiltak snarere enn strategi. I tillegg pekes det på at nåværende versjon kommer med svært mange 

formulereringer som oppfattes som påstander om hva KMD er, snarere enn framtidsrettet strategi.  

Begge møtene diskuterte behovet for informasjonstekstene om institutt, historikk og kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Her var ledermøtet klar i råd om å ta dette bort, mens instituttrådet hadde delte 

meninger om dette.  

Instituttrådet hadde delte oppfatninger av «ordsalaten» som strategien til har blitt illustrert med.  

Overordnede innspill innhold:  

Nybygg for Griegakademiet/samlokalisering bør mye tydeligere inn. Her er det viktig med visjon. 

Dette kan relateres til KMD sin strategiske betydning på flere måter. Samfunnsorientering, det unike 

ved at vi som fakultet både har KU og vitenskapelig forskning, bredden i fagmiljø som kan gjøre oss 

mer relevante for samfunnet.  

Det savnes en tydeligere samfunnsorientering og tydeligere retning for å være relevant, 

samtidsrettet og ha betydning som høyere utdanningsinstitusjon. Både bærekraft og mangfold 

understrekes.  

Høringsnotatet har direkte artikulert spørsmål om man fremdeles tenker at strategien bør bruke 

formuleringen kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Siden Griegakademiet som det 

eneste instituttet i KMD har omtrent jevnstore fagmiljø knyttet til disse forskingstradisjonene, er 

dette en tematikk som oppfattes som svært viktig for instituttet.  I begge møtene som diskuterte 

dette ble det understreket at det kan være strategisk viktig å bruke termen kunstnerisk 

utviklingsarbeid siden dette er den formelle termen nasjonale dokument. Det oppfattes som viktig at  



strategiteksten synliggjør ulike forskingstradisjoner, og det betones at dette nettopp er en viktig 

ressurs som er unik for KMD.  

Ledermøtet diskuterte særlig ordbruk og formuleringer i den overordnede delen i strategien med 

overskrift, KMD beveger. Det stilles spørsmål til bruk av begrepene: «Livsutfoldelse», «uredd 

fagfellesskap», «takhøyde for meningsbrytning», «være ledende», «konvensjoner står sterkt og 

bevarer der konvensjoner utfordrer».  

 

 

Randi Rolvsjord, instituttleder 

Griegakademiet – Institutt for musikk 
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UNIVERSITETET I  BERGEN 

Griegakademiet – Institutt for musikk 
 
 

Til stede:   

Gruppe A Gruppe B Gruppe D 

Randi Rolvsjord (leder) Sergej Chirkov Herman L.Christoffersen 

 Julia Leikvoll  Morgan Strøm Werkland 
Sigbjørn Apeland  

 Thomas Solomon 
 

Gruppe C  
 
 

Britt Pernille Lindvik  
  Sekretær 

 
 
 
 
 
 

Anette Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

   

Møte 7/2022 

Protokoll 

            27/10 2022 klokken 09:00-11:00 – Møterom 110 

 

  
I  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent uten merknad.  
 

   
II  Protokoller fra møte 25.08.22 
  Godkjent uten merknader. 

 
   
III  Referat- og orienteringssaker 
 a 

b 
c 
d 
e 
f 

Fakultetsstyresaker fra møtet 8.september 
Status nybygg – statsbudsjett 2021 
Opptakstall pr. 15.september 
Utlysninger og tilsetninger – muntlig 
Tildelinger 
Status programevaluering Femårig integrert master i musikkterapi 

   
   
IV  Saker 

 

 17/ 22 
Vedtak 

Endring i emnebeskrivelser MVK101 og MVK102 

Instituttråd ved Griegakademiet – Institutt for musikk godkjenner 
forslag til revisjon. Endringer trer i kraft fra og med våren 2023 
(MVK101) og høsten 2023 (MVK102). 
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 18/22 
Vedtak 
 
 
 
19/22  
Vedtak 
 
 
 
20/22 
 
Vedtak 

Revisjon av emnebeskrivelse for KDPRA210 og KDPRA211 på 
PPU 

Instituttråd ved Griegakademiet – Institutt for musikk godkjenner 
forslag til revisjon. Endringene trer i kraft fra og med høsten 2023. 
 
Økonomirapport for september 
Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr september 2022 til 
orientering. 
 
 
Forslag til medlemmer av ekstern komite – Evaluering av 
instituttene ved KMD 
Instituttrådet foreslår Nora Kulset som medlem, og Morten Halle, 
Petter Fodnes og Ellen Ugelvik (i prioritert rekkefølge) som 
varamedlemmer i den eksterne evalueringskomiteen. 
 

 21/22 Strategiprosess – høringsnotat 

  Diskusjonssak. Innspill fra møtet og det kommende ledergruppemøtet 
(4. november) vil bli innarbeidet i instituttets tilbakemeldinger til 
fakultets strategiprosess. 
 
Instituttrådets innspill til fakultetets strategi: 
 

• Nybygg og samlokalisering ønskes poengtert tydeligere i 
teksten. 

• Til formuleringene om Kunstnerisk utviklingsarbeid og 
vitenskapelig forskning: Her er instituttrådet litt delt i 
synspunkter. Det er viktig at strategiteksten synliggjør ulike 
forskningstradisjoner og viser bredden i forskningsaktivitet. Det 
kan derfor være hensiktsmessig å bruke begge formuleringer 
enkelte steder i strategien. Men den første formuleringen som 
er på et overordnet plan kan likevel godt kun ha forskning som 
begrep.  

• Instituttrådet savner tydeligere fokus på samfunnsrelevans og 
samtidsorientering i strategien. Blant annet at strategien 
synliggjør at fakultetet er opptatt av den tiden vi lever i og 
samfunnsutfordringer.  

• Mangfold kan gjerne bli tydeligere 

• Instituttrådet opplever at en del punkt i strategien er formulert 
mer som handlingsplan momenter – og foreslår at man jobber 
med å få disse formulert som mer overordnede strategiske 
tema. 

• Instituttrådet diskuterte designet med «ordsalaten» (KMD 
affiserer, agiterer, anfekter osv) og har blandede synspunkter 
på denne. Noen opplever dette som «reklameaktig», mens 
andre liker denne.  

• Instituttrådet har ulike meninger knyttet til behovet for 
informasjonstekstene knyttet til instituttene og fakultetes 
historikk og oppsummert er nødvendige. Men når det gjelder 
tekst om kunstnerisk utviklingsarbeid mener flertallet at denne 
kan være hensiktsmessig. Det bør likevel passes på at bredden 
i forskningstradisjoner er tydelig.   
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V  Eventuelt 

 

 
 
  

Randi Rolvsjord 
 Instituttleder      Anette Andersen 
        sekretær 

 



 

KMD beveger 

KMD fremmer kunst, musikk og design som grunnleggende for livsutfoldelse og 

samfunnsutvikling. 

KMD er et kraftsenter for kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og 

utdanning,.Og bidrar til å påvirke ander fagområder og kunnskapstradisjoner.  

KMD er et nyskapende og uredd fagfellesskap med 

takhøyde for meningsbrytning. 

  

KMD skal: 

• være ledende på våre fagfelt nasjonalt og internasjonalt 

• utfordre på områder der konvensjonene står sterkt og bevare der konvensjonene 

utfordrer 

• fremme mangfold og likestilling i samfunn og kulturliv 

• være en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljø, 

universitetssamfunnet og nærings- og samfunnsliv 

 

Kunnskap beveger 

- Kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og innovasjon 

 

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. Slik utvikles ny kunnskap og erkjennelse. 

KMD skal: 

 
- bygge et sterkt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning hvor 

ulike tilnærminger møtes og utvikles 

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

fagfelt 

- styrke forskeropplæring og veilederkompetanse i fagmiljøene 

- være aktiv deltaker i utvikling og realisering av UiBs strategiske satsingsområder 

- styrke forskningskvaliteten ved å utvikle og delta i eksternt finansierte prosjekter  

- styrke varig dokumentasjon av fagfellevurdert kunstnerisk utviklingsarbeid 

- stimulere til økt publisering av vitenskapelig forskning 

Deleted: ¶
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- utvikle prioriterte satsingsområder gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger 

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

- utvikle godt tilpasset infrastruktur for KMDs fagfelt 

 

 

 

Studentene beveger 

- Utdanning 

KMD utdanner kandidater med særpreg og fremtidsrettet kompetanse for et mangfoldig 

praksisfelt og varierte yrkesroller.  

Studentene utvikler seg faglig og personlig gjennom varierte undervisningsformer som gir 

rom for eksperimentering og kritisk refleksjon. 

KMD skal: 

 
- stimulere til faglig nysgjerrighet,fordypning, og studentinvolvering 

- involvere  studentene i fakultetets forskningsaktivitet 

- sikre kvalitet i utdanningen gjennom medbestemmelse, meningsbrytning og konstruktiv 

kritikk 

- videreutvikle varierte undervisnings- veilednings- og vurderingsformer godt tilpasset 

KMDs fagfelt og samtidens strømninger 

- støtte nyskapende og studentaktiv  undervisning  

- stimulere til læring gjennom prosjektarbeid på tvers av fagfelt 

- utvikle emner og kurs som kan inngå i flere studieprogram 

- tilrettelegge for et internasjonalt studentmiljø  

- utvikle attraktive og relevante etter- og videreutdanningstilbud, i nær kontakt med 

fakultetets mangfoldige praksisfelt 

 

 

 

 

Bevegelser i omverden 

- Formidling 

 

KMD er en toneangivende, internasjonal og profesjonell arena for deling av kunnskap, 

erfaringer og opplevelser. 

KMD skal: 

 
- formidle den faglige virksomheten i hele sin bredde gjennom konserter, utstillinger, 

visninger, prosjekter og publikasjoner 

- formidle innsikt i faglige prosesser og resultater 

- være en aktiv medspiller i den internasjonalt orienterte kulturbyen Bergen 

- utvikle digitale formidlingsplattformer tilpasset virksomheten 

Deleted: KMDs studieprogrammer er tuftet på kunstnerisk 

utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.

Deleted:  og 

Deleted: anerkjenne

Deleted:  som verdifulle bidragsytere 

Commented [RR7]: Samtidens kulturliv 

Formatted: Norwegian (Nynorsk)

Formatted: Norwegian (Nynorsk)

Deleted: og anerkjenne dyktige og dedikerte undervisere

Deleted: gjennom inn- og utveksling og forpliktende 

samarbeid med institusjoner i alle verdensdeler

Deleted: <#>arbeide for å etablere et Senter for 

fremragende utdanning¶

Deleted: <#>stimulere studenter og ansatte til å delta 

aktivt i offentlig debatt¶

utvikle langsiktig samarbeid med relevante aktører i 

kultur-, næringsliv og offentlig sektor¶



- engasjere motiverte alumni som formidlere og ambassadører for KMD 

 

 

Rom for bevegelse 

                                                                 -    Organisasjon og lokaler 

 

KMD har et lærings- og arbeidsmiljø som gir studenter og ansatte gode muligheter til faglig 

utvikling. Ved KMD er det rom for fordyping, samarbeid og utadvendt virksomhet. Studenter 

og ansatte bidrar til et levende demokrati på institutt- og fakultetsnivå, preget av åpenhet, 

dialog og mangfold. 

KMD skal: 

 
- invitere til kritisk refleksjon, ytringer og debatt og ønske konstruktiv kritikk 

velkommen gjennom inkluderende og åpne beslutningsprosesser 

- ha etisk tenkning i alt vi gjør 

- tydeliggjøre studenters og ansattes forpliktelser og rettigheter 

- utvikle gode rutiner for intern kommunikasjon 

- sikre likestilling og mangfold i studie- og arbeidsmiljø 

- sikre kvalitet gjennom målrettet rekruttering og legge til rette for et internasjonalt 

miljø 

- sikre profesjonell administrasjon gjennom systematisk kompetanseutvikling 

- ha fokus på bærekraft i KMDs daglige virksomhet 

- gi helse- miljø og sikkerhetsarbeid høy prioritet i strategiperioden 

- samlokalisere alle fagmiljøene i Møllendal for å realisere fakultetets fulle potensial 

- arbeide for best mulige fysiske arbeidsforhold for ansatte og studenter frem mot 

realisering av nybygg 

- forvalte ressurser effektivt og skape fleksibilitet gjennom økt digitalisering   

 

 

 

 

Deleted: ¶



GA ledermøte 04.11.22: Innspill til fakultets strategi 
Det oppleves som uklart hvem som er mottaker/målgruppen for strategien.  

Ledermøtet foreslår at informasjonstekstene om institutt, historikk og kunstneriske utviklingsarbeid 

fjernes, slik at teksten blir et tydeligere og rendyrket som et strategidokument. 

Et overordnet innspill er at strategien har for mange påstander og for mange tiltak (på 

handlingsplannivå) mer enn at den fremstår som strategi som skal gi retning.  

Et annet generelt innspill er at samfunnsorientering og samtidsrettethet kan bli tydeligere og mer 

gjennomgående. Hva er det KMD vil bidra med – mer enn hvem KMD er. Blant annet kan tema 

relatert til bærekraft og samfunnsutfordringer og kunstens rolle i dette understrekes. Mangfold kan 

gjerne fremmes.  

Ledermøtet ønsker også tydelighet for nytt bygg for GA og samlokalisering. Nybygget vil gi 

Griegakademiet muligheter til å videreutvikles som en samtidsrettet og samfunnsorientert 

musikkutdanningsinstitusjon, og samlokalisering vil skape helt nye muligheter for å realisere 

visjonene for fakultetet. Nybygget og samlokaliseringen vil styrke kulturlivet i Bergen og på 

vestlandet gjennom ulike konsert og fremføringsarenaer.  

Ledermøtet ønsker også å understreke at nettopp det at KMD samler flere kunnskapsorienteringer – 

både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning, gjør fakultetet unikt. Dette bør være 

viktig strategisk  videre.  

Ledermøtet har en del mer konkrete innspill til første overordnede del: avsnittet om KMD beveger:  

KMD fremmer kunst, musikk og design som grunnleggende for livsutfoldelse og samfunnsutvikling. 

Kommentar: er «livsutfoldelse» riktig ord 

KMD er et kraftsenter for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning og utdanning, 

fundert på lange tradisjoner for kunst-, musikk- og designutdanning i Bergen 

Kommentar: Bisetningen i gult foreslås fjernet. Foreslår å beholde både kunstnerisk utviklingsarbeid 

og vitenskapelig forskning for å understreke noe som er unikt for fakultetet, foreslår videre at det 

legges til: og bidrar til å påvirke ander fagområder og kunnskapstradisjoner.  

KMD er et nyskapende og uredd fagfellesskap med 

takhøyde for meningsbrytning. 

Kommentar: uredd? Kanskje heller nyskapende og åpent felleskap. Foreslår å ta bort «med takhøyde 

for meningsbryting» - dette egentlig signaliserer at det ikke er takhøyde 

KMD utdanner fremtidens kunstnere, designere, kuratorer, utøvende musikere, komponister, musikk-

terapeuter, musikkvitere og pedagoger. 



Kommentar: Trenger vi å ramse opp alle vi utdanner – vi foreslår en åpnere formulering: KMD skal 

utdanne for samtid og samfunn med stor bredde i ulike typer roller for kunstnere og 

kunst/musikk/design arbeiderroller 

KMD skal: 

• være ledende på våre fagfelt nasjonalt og internasjonalt 

• utfordre på områder der konvensjonene står sterkt og bevare der konvensjonene utfordrer 

• fremme mangfold og likestilling i samfunn og kulturliv 

• være en betydningsfull samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale fagmiljø, 

universitetssamfunnet og nærings- og samfunnsliv 

 Kommentar: Hvorfor bruke begrepet ledende: er det ikke bedre å peke på at vi skal være 

«relevante» og bidra i samfunnet og i kunst og kulturlivet, ha en «betydning» . Her kunne man også 

knyttet inn bærekraft i forbindelse med samfunnsrelevans.  

Begrepet: konvensjoner: føles veldig konserverende og statisk, og vanskelig å forstå hva man vil med 

denne formuleringen.  
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Orientering – Nokuts tilsynsbesøk til UiB 

 
Bakgrunn 
 
Nokut har gjennomført periodisk tilsyn med UiB 14. – 16. November. 
For KMD var det ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som var det programmet 
som var plukket ut. 
 
Nokut ønsket selv å møte UiB i ulike tematiske grupper i henhold våre to kvalitetssystemer, 
hhv for bachelor- og masterutdanningen, og det som gjelder for ph.d.-utdanningen. Det ble 
opprettet grupper som var sammensatt på tvers, med representanter fra alle fakultetene. 
Fakultetene har fått følgende orientering ga UiB sentralt: 
 
Foreløpig orientering fra UiB: 
 

De møtelistene som ble laget fungerte veldig bra, det var få meldinger om personer som 
måtte stille med vara. Dette ansees å være veldig bra, tatt i betraktning at vi hadde å gjøre 
med over 100 personer som skulle intervjues. Det viser at det ler gjort en solid jobb på 
forhånd; både i å forberede deltakere i fokant av møtene, og også sørget for at deltakerne 
forsto hvor viktig det er at de møtte opp. Dette forberedelsesarbeidet i alle kanaler ble lagt 
merke til ved UiB, og det blir gitt uttrykk for at de er svært fornøyde med det arbeidet som er 
gjort. 
 
Inntrykk 
Universitetsledelsen hadde det siste «oppsummerende» møte med komiteen i slutten av 
denne lange rekken med møter. Komiteen ga uttrykk for at de var godt fornøyd med besøket 
på den måten at de hadde fått utdypet og fått svar på det de lurte på i forkant av møtene. 
Nokut-representantene signaliserte i etterkant at de var fornøyd med besøket. Vi kan 
imidlertid ikke forskuttere noen konklusjon enda.  
 
Nokut-komiteen jobber nå med rapporten, og vi kan bli bedt om ytterligere informasjon til 
enkelte deler. Konklusjonen får vi først i februar- når vi får den andre versjonen av rapporten. 
Første versjon får UiB medio januar, som evt kontroll av fakta- og i det vi har levert.   
 
 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan                                        
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Arkivsaksnr: 
22/1858-39 

KMD som Miljøfyrtårn - Oppfølging av sak 31/22 
 

Bakgrunn: 
Fakultetstyret ble orientert om årsrapport om Miljøfyrtårn i fakultetsstyremøte 5. mai 2022 sak 
31722. Der ble det vedtatt at fakultetsstyret tar årsrapport som Miljøfyrtårn 2021 til etterretning og 
ber dekan følge opp de punktene i rapporten som har rom for forbedring sammen med 
enhetsledere. 

 
UiB har som overordnet målsetting å bli klimanøytralt innen 2030. Målsetningen er innarbeidet i 
driftsrutiner og planer, f.eks. masterplan for areal ved UiB og Handlingsplan ytre miljø, samt i KMDs 
egen HMS-handlingsplan. 

 
KMDs HMS-handlingsplan 2022 

 
Miljøfyrtårnordningen ved UiB 
Å være Miljøfyrtårn innebærer en systematisk satsing på miljøtiltak i hverdagen, som en del av HMS- 
arbeidet. Som miljøfyrtårn blir vi målt på parametere som CO2-utslipp, energiforbruk og 
avfallsmengde, samt forbruk av produkter. For at UiB skal kunne bli grønnere, må både 
organisasjonen og den enkelte ansatte eller student bidra. Eiendomsavdelingen arbeider systematisk 
med ENØK, tilrettelegger for kildesortering og bygger ut sikker sykkelparkering. Kontor for innkjøp 
ivaretar miljøkrav i større rammeavtaler. Alle fakulteter og enheter har hver sin miljøkontakt som ser 
til at Miljøfyrtårnarbeidet gjennomføres. 

 
 

Tiltak og resultater 
Arbeidsmiljø 
Generelt for UiB: UiB har en HMS-handlingsplan 2019-2021 der arbeidsmiljøtiltak følges opp. 
Handlingsplanen for helse, miljø og sikkerhet er forankret i universitetets strategi 2019-2022 
«Kunnskap som former samfunnet» og omfatter tre HMS-mål. UiB skal kjennetegnes ved: gode 
arbeidsfellesskap, trygge og funksjonelle arbeidsplasser, godsikkerhetskultur og beredskap: 

 
Handlingsplan for HMS 2019-2021 | HMS-portalen | UiB (prolongert til 31.12.22) 

 

Arbeidsmiljøperspektiver knyttet til ytre miljø er ivaretatt i Handlingsplan for det ytre miljø: 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/handlingsplan_ytre_miljo_2018-2022.pdf 

KMD arbeider med en tiltaksplan som oppfølging av UiB sin Handlingsplan for mangfold og 
inkludering. 

 
Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017-2022 | Strategi 2019–2022 | UiB 

 

Innkjøp og materialbruk 
Generelt for UiB: UiB, som en statlig virksomhet, følger Lov om offentlige anskaffelser. Vi har et eget 
Kontor for Innkjøp som kontrollerer anskaffelsesprosessene, og holder jevnlige kurs, seminarer og 
opplæring for våre innkjøpere og bestillere. Miljøvennlige valg gjøres gjennom UiBs rammeavtaler. I 
2020 vedtok UiB en ny anskaffelsesstrategi, og i denne heter det at "UiB skal bevege seg fra at miljø- 
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og klimabeslutninger innen innkjøp treffes av den enkelte, til at valgene styres, særlig på områder 
innen bygg og fellesfunksjoner. Styringen skal ikke gå på bekostning av kvalitet innen forskning og 
utdanning, men sikre at universitetet kan nå sine miljø- og klimamål." 

 
Energi 
Generelt for UiB: Universitetet i Bergen har en ENØK-ingeniør i 100 % stilling, som arbeider 
kontinuerlig med energieffektivisering som lysstyring, varmestyring, optimalisering av ventilasjon og 
gjenbruk av spillvarme fra datasentre. UiB har også et eget nærvarmenett med en 
sjøvannsvarmepumpe som henter energi ut fra vannet på 100 meters dyp i Byfjorden. Det jobbes 
med å plassere ut solcellepaneler på flere nye bygg, og UiB har som mål at 60% av takflatene ved UiB 
skal ha solceller. 

 
KMD hadde et energiforbruk på 3 094 931 kWh i 2021, mot 2 346 778 kWh året før. Dette er en 
økning på 748 153 kWh eller 32%. Økningen skyldes at fakultetets bygninger nå er i full drift etter 
pandemien. 

 
Bygningsmassen vår i Lars Hilles gate 3 (Griegakademiet) er gammel og nedslitt. Energibruken er 
høyere enn den ville vært i et nybygg, både fordi huset har lav energiklasse, men også fordi det ikke 
er automatisk styring av lys og varme. Vi har heller ikke anledning til å skru ned varmen om natten, 
fordi vi har så mange temperaturømfintlige instrumenter. 

 
Tiltak: 

 
I helger er det relativt lav aktivitet i i Møllendalsveien 61, og vi har derfor slått av ventilasjon i 
helgene. Vi oppfordrer ellers ansatte til å skru av lyset når de forlater et rom. 

 
Avfall 
Generelt for UIB: UiB har et velfungerende avfallssystem der alt avfall håndteres av 
Eiendomsavdelingen og Ragn-Sells. Avfallshåndteringen ved UiB skal ut på anbud i mars 2023, og 
Innkjøpsavdelingen arbeider nå med de nye anbudskriteriene. I den forbindelse har de vært i kontakt 
med miljøkontaktene ved hvert fakultet for å kartlegge spesielle behov og utfordringer, både i 
logistikk og avfallstyper. 

 
KMD arbeider kontinuerlig for å optimalisere kildesorteringen. I 2021 hadde vi 52 tonn avfall totalt, 
mot 46 tonn året før. Av dette var 35 tonn restavfall (mot 32 tonn året før) og 17 tonn kildesortert 
avfall (mot 14 tonn året før). Vi hadde størst reduksjon i glass og metall, trevirke, matavfall, EE-avfall 
og farlig avfall. For 2021 var forholdet restavfall/sortert avfall 68/32, mot 70/30 året før. Økningen i 
avfallsmengde skyldes at vi er tilbake i full drift etter pandemien. I forhold til normaldriftsåret 2019, 
hvor vi hadde 61 tonn restavfall, har vi like fullt en nedgang. 

 
Tiltak: 

 
I september 2022 etablert vi en gjenbrukscontainer i bakgården i Møllendalsveien 61. Denne er 
allerede blitt populær, og vil bidra til at mengden usortert restavfall vil gå ned. Men vi vil ikke få tall 
på dette før neste år. 

 
Vi har også innført materialbetaling på treverkstedene våre. Dette har medført at studenter i mye 
større grad enn før bruker gjenbruksmaterialer i stedet for hyllevare fra lagrene våre. På sikt vil dette 
bidra til at vi kjøper mindre trevare og trelast, og at vi kaster mindre trevirke. Vi får ikke tall på dette 
før til neste år, men vi håper å kunne komme godt lavere enn de 1,46 tonn som vi kjøpte i fjor. 

 
Et viktig tiltak om bærekraft er at KMD som miljøfyrtårn var en sak i Studieutvalget 3. november (sak 
28/22. Prodekanens så med bekymring på problemstillingen om bærekraft og de avfallsmengdene 
aktivitetene våre etterlater seg. SU-KMD inviteres til en diskusjon om saken, med innspill til hvordan 
vi kan leve opp til vår status som Miljøfyrtårn. 
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Transport 
Tiltak: 
UiB har i år igangsatt prosessen med å bli sykkelsertifisert av Syklistenes Landsforening. Det kan også 
nevnes at ansatte kan søke om ett års abonnement hos Bergen bysykkel. Det er delt ut 191 
bysykkelabonnementer, hvorav 75% er løst inn. Vi har ikke tall på hvor mange abonnementer som er 
løst inn på KMD. 

 
KMD har ikke egne kjøretøy. Vi anbefaler både ansatte og studenter å sykle eller bruke 
kollektivtrafikk til arbeid. Det nyåpnede bybanestoppet på Fløen håper vi vil gjøre det enklere for 
ansatte å la bilen stå. 

 
Utslipp til luft og vann 
Generelt for UiB: UiB praktiserer nullutslipp og skal ikke slippe ut noen kjemikalier til ledningsnettet 
eller i luft/vann. Vi har derimot et uløst problem med mikroplast fra akrylmaling som skylles ut i 
vaskene våre og ikke kan fanges opp av filter. 

 
Klimaregnskap 
Generelt for UiB: UiB har siden 2009 laget klimaregnskap og miljøregnskap og har hatt tallfestede 
mål for reduksjon av negativ miljøpåvirkning fra avfall, transport, innkjøp og energi. Disse skulle 
reduseres med 20 % mellom 2009 og 2020, med 2 % i året. Universitetet i Bergen rapporterer årlig et 
fullstendig klimaregnskap. 

 
KMD hadde i 2021 et totalt CO2-utslipp på 340 tonn, mot 345 tonn året før, noe som er ned 1,4 %. 
Bransjegjennomsnittet er 327 tonn. 

 
Mål for sykefravær 
• Fortsatt jobbe for et sykefravær på under 4 %. I fjerde kvartal i år er sykefraværet 6,0 %, mot 5,3 % i 
fjerde kvartal 2021, en økning på 1,3 prosentpoeng. 
• Fortsette å følge opp langtidssykemeldte 
• I samarbeid med Nav følge opp utsatte grupper/miljøer samt miljøer med høyt sykefravær 

 
Oppsummering: 
KMD er fortsatt et ungt fakultet med tilpasningsutfordringer. Men vi har identifisert tre viktige 
innsatsområder for å få ned avfallsmengden og vil fortsette å arbeide med disse: 

 
- God infrastruktur for gjenvinning. 
- Bevisstgjøring om materialbruk og materialkostnader i verkstedene. 
- Holdningsskapende arbeid i linje fra faglige til studenter 

 
Frode Thorsen 
Dekan Synnøve Myhre 

fakultetsdirektør 
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Helhetlig internkontroll - status 

 

Bakgrunn 

 
Universitetsstyresak 127/20 Helhetlig internkontroll; 
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-11-26/S_127- 
20Helhetlig_internkontroll.pdf 
 
Fakultetsstyresak 52/21f) Helhetlig internkontroll 
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_5221_orienteringssak_f_helhetlig
_internkontroll.pdf  
 
Fakultetsstyresak 75/21Risikovurdering (helhetlig internkontroll) 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2021/SAK%207521%20Risikovurdering%20ve
d%20KMD.pdf  
 
Arbeidsgruppen hadde møte i september 2022 for å vurdere de ulike risikoområdene og 
risikofaktoren, samt vurdere om noen av områdene burde ut av listen eller supplere med nye 
risikoområder. De opprinnelige risikoområdene fremgår av fakultetsstyresak 75/21 som det 
lenkes til innledningsvis. 
 
Arbeidsgruppen justerte høsten 2022 risikobildet med å tilføye ett område: «Griegakademiet 
blir værende i Lars Hillesgate 3». Ett punkt ble tatt ut: «Sikre gode rammer for 
forskningsaktivitet». Arbeidsgruppen vurderer det dithen at risikobildet for dette området er 
vesentlig forbedret og at dette følges opp som en del av ordinær aktivitet. Risikovurdering for 
høsten 2022 er vedlagt. 
 
De foreslåtte tiltakene følges opp innenfor de ulike administrative områdene, i fakultetets 
ledergruppe og i oppfølging av handlingsplaner, og i de ulike utvalgene. Den siste perioden 
har vi hatt særlig oppfølging innenfor ph.d.-området. Ett av tiltakspunktene «Mangfold og 
inkludering» var også tema på HMS-dagen i november. Vi ser behov for å ha risikovurdering 
som en mer jevnlig sak på ledermøter og i administrative møter for å sikre fremdrift for de 
tiltakene som ligger i listen. 
 
Neste vurdering for arbeidsgruppen (våren 2023) vil bli risikofaktorene for de ulike områdene 
som nå ligger på listen. I tillegg må det gjøres nye vurderinger på noen områder. Et typisk 
eksempel kan være innføring av egenbetaling for studenter utenfor EU/EØS og hvilke 
konsekvenser dette vil ha for opptaket på KMD sine masterprogram. En annen naturlig 
oppfølging vil være å vurdere risikofaktoren som omhandler punktene om Griegakademiet og 
om disse bør justeres jamfør Statsbudsjettet for 2023.  
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Arkivsaksnr: 21/7394 
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Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ber om ny løypemelding i løpet av vårsemesteret 
2023. 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan        

 

 

Vedlegg: Risikoområder, oppdatert 2022                                 



 

Risikovurdering oppdatert for høst 2022  

Tabellen viser oversikt over de ulike risikoområdene og hvilke tiltak som er tenkt gjennomført for å få 

ned risikobildet. Flere av tiltakene under de ulike punktene er allerede gjennomført og/eller 

igangsatt. Arbeidsgruppen gjør en ny vurdering våren 2023 over områder og vurderer risikofaktor.  I 

tillegg til tabellen over risikoområder er det lagt ved en visuell fremstilling av risikofaktorer før og 

etter de foreslåtte tiltakene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikovurdering før tiltak (iht til tabell over) 
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Risikovurdering etter tiltak (iht til tabell over) 
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Arkivsaksnr: 2022/1858-39 

Status på utvikling av Verktøy for undervisningsplanlegging og 
ressursdisponering 

 

 
Bakgrunn 

Våren 2019 igangsatte KMD et arbeid med å utarbeide et felles undervisningsregnskap for 
KMD (fakultetsstyresak 17/19), bl.a. begrunnet slik: 

 
«Systematisk registrering av undervisning er et viktig verktøy for å holde oversikt over 
og dokumentere egen undervisning for den enkelte ansatte. Et 
undervisningsregnskap er et styringsverktøy for instituttlederne for å sikre at de som 
har forskningstid lagt til sin stilling, får skjermet tid til forskning og kunstnerisk 
utviklingsarbeid». 

 
Saken var oppe til Fakultetsstyret 7. juni 2022 (S 45/22 a)). 

 

Til saken 

UiBs sentrale porteføljestyre ble orientert om initiativet fra KMD ved møtet 14. juni 2022. 
Beskrivelsen av verktøyet som ble sendt porteføljestyret ligger vedlagt saken. 

 
I forlengelsen av denne prosessen, har administrasjonen ved KMD fått opprettet tydelige 
kontaktpunkter med IT-avdelingen og Studieadministrativ Avdeling (SA) for dette prosjektet. 
Verktøyet har vært under utvikling i høst med god støtte fra konsulent fra ATEA. 
Brukertesting er gjort underveis med ansatte tilknyttet Program for utøvende musikk og 
komposisjon, samt ledelsen ved Griegakademiet. 

 
Status pr. 8. des 2022 

Verktøyet er nå satt i produksjon ved Program for utøvende musikk og komposisjon. 
Utrullingen for de ansatte tilknyttet programmet vil skje trinnvis. 

1) Instituttleder, Programstyreleder, Programkoordinator og studieveileder. 
2) Emneansvarlige og koordinatorer ved programmene. 
3) Fagansatte. 

 
 

Under implementeringen av verktøyet blir det utformet en aktivitetsramme for hvert av 
emnene. Dette fungerer som en veileder i planlegging av emnets aktiviteter. I tillegg skal alle 
undervisningsaktiviteter for inneværende studieår legges til databasen. Dette sikrer at 
verktøyet svarer til hele instituttets behov. Planen er at alle fagansatte ved studieprogrammet 
vil få tilgang til sin arbeidsplan i løpet av januar 2023. 
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Kostnader til utvikling og drift 

Pr. 8. desember er det brukt 105 konsulenttimer av totalt 120 timer. De resterende timene vil 
bli brukt i implementeringen av verktøyet for studieprogrammene ved Griegakademiet. 

 
I drift vil verktøyet kreve en systemkoordinator fra KMD med ansvar for drift og begrenset 
brukerstøtte. Det er i tillegg knyttet lisenskostnader til bruk av verktøyet berammet til 75.000 
NOK årlig. 

 
Videre utvikling 

Brukertesting og implementering for resten av studieprogrammene ved Griegakademiet er 
planlagt for våren 2023. Det vil også lages opplæringsmateriale og brukerressurser når 
verktøyet rulles ut til flere brukere. 

 
Verktøyet er utviklet med tanke på hele KMDs fagmiljø. Det er viktig at en mulig 
implementering av verktøyet gjøres i tett samarbeid med ledere, koordinatorer, fagmiljøet og 
studieveilederne ved instituttene. 

 
Det vil være tilknyttet en implementeringskostnad for at verktøyet kan utvides til andre 
institutt. Kostnaden er vesentlig mindre enn utviklingskostnaden, men må dekkes av 
fakultetet som et lokalt prosjekt. 

 
 
 

Frode Thorsen 
dekan 

 
 
 

Vedlegg til saken 
 Notat sendt til UiBs Porteføljestyre 14. juni 2022. 

 
 
 
 

Saksbehandler: MoN 
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Verktøy for planlegging av undervisning og 
ressursbruk 
ver: 08.06.22 

 
1. Bakgrunn og begrunnelse 
2. Kort løsningsbeskrivelse 
3. Hovedleveranser med tidslinje 
4. Ressurser til utvikling og forvaltning 
5. Proof-of-concept (Demo) 

 

1. Bakgrunn og begrunnelse 
 

Bakgrunn for saken er bl.a. Fakultetsstyresak 17/19: 
Systematisk registrering av undervisning er et viktig verktøy for å holde oversikt over 
og dokumentere egen undervisning for den enkelte ansatte. Et undervisningsregnskap 
er også et styringsverktøy for instituttlederne for å sikre at de som har forskningstid 
lagt til sin stilling, får skjermet tid til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 
Bakgrunnen for at vi ønsker å få på plass et felles undervisningsregnskap for fakultet 
for kunst, musikk og design, er behovet for å se hva vi har av undervisningskapasitet 
og hva studieplanen krever av undervisningsbehov. 

 
I kartleggingsarbeidet er det gjort tydelig at: 

• Instituttledere har tidkrevende arbeid i oppfølging av arbeidsplaner på detaljnivå, 
samt at det mangler tydelige oversikter på ressursbruk. 

• Programstyreledere har ikke gode nok oversikter til å «drifte studieprogrammet» 
(ref. UiBs kvalitetssystem). Ressursbruk, undervisningsformer, studiebelastning m.m. 

• Fagansatte opplever utydelige undervisningsoppdrag, særlig utenfor normalen (eks. 
bi-instrument, kammermusikk-veiledning). 

• Studenter opplever utydelig og mangelfull informasjon (ref. Studiebarometeret). 
• Studieveiledere/koordinatorer opplever et sterkt individuelt informasjonsbehov hos 

både ansatte og studenter. Manuelle operasjoner og kopiarbeid mellom dokumenter 
er tidkrevende og åpner for feil og utydelig kommunikasjon. 

 
Eksisterende systemer og løsninger ved UiB er vurdert grundig, særlig TP, FS, Fagpersonweb 
og MittUiB. En konkret utfordring er knyttet til informasjon som omhandler én-til-én 
veiledningsforhold, samt veiledningsgrupper på tvers av emnestruktur og kulltilhørighet. 
Eksempelvis har en typisk førsteårsstudent på BA utøvende musikk/komp. opptil 4-5 slike 
faglige ressursavklaringer. 

 
Eksisterende løsninger og verktøy ved UiB er ikke vurdert som dekkende for styring, 
planlegging og koordinering av faglige undervisningsrammer. 

 
Behovet for et tilpasset verktøy er tydelig dokumentert i kvalitetsmeldinger fra fakultet og 
gjennom dialogmøter med universitetsledelsen. 
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2. Kort løsningsbeskrivelse 

 

 
Løsningen bygger på tre hoveddatabaser: 1) StudentFS, 2) AnsattDB, 3) AktivitetDB. 
Databasene vil lagres i Microsoft Dataverse. Dette sikrer enkel tilgangsstyring og sikker 
lagring i Europa (GDPR) gjennom eksisterende lisensavtaler for sektoren/UiB. 

 
StudentFS: 
En suksessfaktor for verktøyet er oppdatert studentdata fra Felles studentsystem (FS). Slike 
koblinger brukes av mange sentrale tjenester. REST-tjenesten vil gi filtrert rådata på alle 
aktive studenter på fakultet- og instituttnivå ved KMD. Dataen skal kun leses av verktøyet og 
vil holdes oppdatert kontinuerlig. 

 
AnsattDB: 
Ansattdata vil i utgangspunktet hentes gjennom eksport fra SAP og måtte oppdateres 
manuelt. Det vil likevel ses på muligheter for å hente data fra SAP/IAM automatisk. 

 
AktivitetDB 
Dette er «hjernen» i verktøyet. Databasen knytter ansatte og undervisningsaktiviteter 
sammen. For veiledningsoppdrag vil det også knyttes individuelle studenter til denne 
aktiviteten. Noen aktiviteter vil kunne automatisk kopieres/fornyes til nytt 
semester/studieår, mens andre aktiviteter opprettes manuelt. 

 
Det er viktig å bemerke at dette ikke er et timeplanleggingsverktøy. Det vil derimot gi 
tydelige og avklarte undervisningsrammer for en gitt faglig aktivitet. 

 
Støttedatabaser 
Støttedatabasene vil brukes for å styre logikk, samt sikre at rammene gitt for undervisning er 
tydelig og transparent (ressurs per emne/undervisningsaktivitet, undervisningsfaktor m.m.). 
Alle støttedatabaser må ha en tydelig eier (ledere, fagkoordinatorer, emneansvarlige). 
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Nøkkelverdier i løsningsforslaget: 

- Modulært verktøy med mulighet for integrasjon med eksisterende og fremtidige IT- 
tjenester. 

- Sikker lagring i Europa (GDPR) med Enterprise-sikkerhet ned på brukernivå. 
- Bruk av eksisterende, oppdatert datagrunnlag. 
- Én versjon av dataen; fra planlegging til produksjon. 
- Automatisering og intern logikk. Skal ikke være personavhengig for å fungere. 

 

3. Hovedleveranser med tidslinje 
 

• Leveranse 1: Planlegging av databasestruktur og avhengigheter 
• Leveranse 2: Kobling til StudentFS (REST-tjeneste) 
• Leveranse 3: Opprette tabeller i Dataverse 
• Leveranse 4: Logikk og dataflyt 
• Leveranse 5: Koble PowerApp og PowerBI-dashboards til ny database. 
• Leveranse 6: Definere brukerroller for apper og visninger 
• Leveranse 7: Utvikling av automasjoner 
• Leveranse 8: Se på mulighet for synkronisering med SAP (AnsattDB) 
• Leveranse 9: Se på mulighet for integrasjon med IAM for tilgangsstyring 

 
Leveranseplanen vil bli gjennomgått i et fellesmøte med sentrale bidragsytere fra IT og SA 
for å sikre at utviklingen kan utføres innenfor den gitte tidsrammen. Et slikt møtepunkt vil 
være viktig for å sikre at scopet i prosjektet er tydelig avklart, og at løsningsforslaget kan 
diskuteres fra et helhetlig systemperspektiv og i en langsiktig produktstyring. 

 
Målet er at verktøyet skal være operativt for alle fagansatte på Griegakademiet – Institutt 
for musikk fra 15. september 2022, og at løsningen tilpasses underveis i prosessen. Dette 
gjøres pr. studieprogram i tett dialog med studiekonsulenter og programkoordinatorer. 
Verktøyet vil deretter tas til de andre instituttene våren 2023. Full drift fra høst 2023. 

 
Integrasjoner mot SAP/IAM vil vurderes i prosjektperioden. Det er viktig at verktøyet har 
oppdatert ansattdata og automatisk tilgangsstyring, men her gjenstår det fortsatt viktige 
avklaringer mellom KMD og UiBs sentraladministrasjon (revidert virksomhetsplan for KMD). 
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4. Ressurser til utvikling og forvaltning 

 

Planlegging og utvikling: 
• Prosjektkoordinator og utvikler: 20% stilling i ca. 24 måneder. 
• Ekstern konsulentbistand: 100 timer 

 
Forvaltning 

• KMD vil være Systemeier og stå for den daglige driften ved fakultetet. Systemet vil 
være tydelig forankret i eksisterende administrative- og faglige prosesser. Ekstern 
konsulentbistand brukes ved behov. 

• IT-avdelingen har ansvaret for lisensavtalen knyttet til bruk av Microsoft 365 E5. 
• IT-avdelingen fakturerer evt. kostnader knyttet til bruk av Microsoft PowerApps. 
• Studieavdelingen (SA) vil være eier av REST-tjenesten for å hente oppdatert 

studentinformasjon fra Felles studentsystem (FS). 
• Ved en eventuell fremtidig utvidelse av prosjektet, er det tenkt en tydelig forankring 

av arbeidet i veikartet til produktstyret for utdanning. 
 

Driftskostnader 
• KMD systemansvar: Ansatt i 10% stilling. 
• Lisenser: 

• Microsoft PowerApps lisenskostnad: totalt ca. 75.000 NOK pr. år* 
• Microsoft 365 E5 (ingen ekstrakostnad) 
• PowerBI: Ingen ekstrakostnad knyttet til forskjellige visninger av dataene 

(studenter, ledere etc.) 



5 av 6 
 

 
5. Proof-of-concept (Demo) 

 

Skjermbildene under er hentet fra en fungerende versjon av systemet. Dette er utviklet 
lokalt ved KMD for å sikre at verktøyet faktisk svarer til de faglige behovene, samt for å 
avklare hvilken grunndata fra sentrale tjenester som behøves. 

 
Det er planlagt fire tilgangsgrupper i tillegg til superbruker. Brukerne ser samme 
datagrunnlag, men får kun tilgang til dataen, verktøyet og visningene de har behov for. 

 
 

1. Instituttleder, undervisningsleder, programstyreleder (vise all egen data) 
 

 

2. Programkoordinator, emneansvarlige og studiekonsulenter (redigere all egen data) 
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3. Fagansatte (visning og redigering av egen data) 

 

 
 

4. Studenter (visning av egen data) 
 


