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Innkalt: Steinar Sætre, Kari Merethe Paulsen, Simon Gilbertson 
Fra adm: Synnøve Myhre og Mona Størseth Emmerhoff 
 
Agenda 

Sak 43/22 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sak 44/22 Godkjenning av protokoll fra 7. september 

 
Drøftingssaker 

Sak 45/22 Økonomirapport per september. 

Sak 46/22 Status for nytt Griegakademiet «veien videre» 

Sak 47/22 Plan for utlysning av stipendiatstillinger høsten 22 og for 2023 

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

 
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 
e) Status for strategiprosessen 
f) Rapportering til DBH (Database for statistikk for høyere utdannelse). 
g) Ekstern komité for evaluering av instituttene 

 
 
 

 
Sak 50/22  Eventuelt 
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Protokoll fra Informasjons- og drøftingsutvalget ved Fakultet for kunst, musikk 
og design 

 
Til stede:  
Synnøve Myhre, Steinar Sætre (Forskerforbundet), Cecilie Ohm (IT), Kjerstin Tønseth 
(forskningsgruppen deler av møtet). Meldt forfall: Simon Gilbertson, Kari Merete Paulsen. 
Sekretær: Mona Størseth Emmerhoff 
 

Agenda 
Sak 35/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent med endring: møtet starter med presentasjon av sikre forskningsforskningssystemer og 
hvordan vi behandler data sikkert innen forskning. 
Presentasjon av Cecilie Ohm legges ved protokollen. 
 
Sak 36/22 Protokoll fra 15. juni  
Godkjent 
 
Drøftingssaker  
Sak 37/22 Økonomirapport per juli. 
 
Sak 38/22 Valgstyre ved KMD – gjenopptatt sak  
Gruppe B og D er kun valgt for et år av gangen. 
 
Sak 39/22 Emeritiordning ved KMD 
Etablere ordning for å søke. 
Fjerne emeriti/emerita og bruke emeritus formen og ikke kjønnsspesifikke begrepene. 
Dosent og professor likestilles i prosedyren var kommentar fra forskerforbundet. 
 
 
Sak 40/22   

a) Drøftingssak på fakultetsstyremøtet om innspill til strategi 
Revisjon av dagen strategi, revisjonen av institutt struktur og NOKUT sin evaluering av Ph.d. 
kan få innvirkning på denne prosessen. 
 

b) KDs høring om endringer i uh-lov, spesielt kap. II om bruk av åremål. 
Prosess i instituttrådene for å svare ut spørsmålene på bestillingen fra Muséplass. Sikre 
utvikling av både KU og utdanningen. Ønsker å beholde bistillingene for rekruttering og 
styrke forholdet til kunst- og kulturfeltet. Hovedregelen ved KMD er fast stilling. Bruk av 
åremål må det foreligge særdeles grunn for. Kontakt med det frie feltet er viktig for 
kunstnerisk utviklingsarbeid. 
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c) Forskerforbundet vurderer å komme med en merknad. 
 

 
Sak 41/22 Orienterings- og referatsaker 

a) Status for evaluering av instituttstrukturen  
b) Løypemelding implementering av nye studieplaner  
c) NOKUT tilsyn – fremdrift  
d) UHR – kda Universitets- og høgskolerådet for kunst, musikk og design og arkitektur 
e) Orientering om studieopptaket BA og MA  
f) Budsjettforslag 2023 
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Økonomirapport pr september 2022 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

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

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 30.09.2022 for Fakultet for kunst, musikk og design. 

Økonomirapport KMD per september 

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

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

fakultetsstyresak 81/21 om budsjettfordeling 2022.  

 

Pr september 2022 er totalt inntektsbudsjett kr 193,423’. KMDs grunnbevilgning (GB) pr 

september er kr 185.923 mill. kroner, hvorav grunnbevilgningen annuum utgjør 157.511 mill. 

Dato: 03.11.2022 

Arkivsaksnr: 2021/7369 

2022/1858-32 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Sak 66/22 

10.11.2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

Inntekter Fakultet for kunst, musikk 

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

Basis 100000100 100 997      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 157 511      160 975      1 916         1,2 %

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

Øremerkede midler annet 4 429          1 956         251            12,8 %

Delsum øremerket 26 712        22 664        1 826         8,1 %

Sum KD-inntekt 184 223      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 185 923      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 193 423      192 638      3 941         2,0 %
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kroner i basis og resultatmidler, øremerkede midler utgjør 26,712 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: 

 

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 inntekter pr september 2022 er i relativt bra balanse i forhold 

til budsjett hittil i år, mens kostnadene viser samlet sett et underforbruk pr september 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 september 2021 er 

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

sammenheng med pandemien i fjor.  

Delprosjekt Beskrivelse Periode Budsjettbeløp

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

100577100 Internasjonalisering, KMD211018 Utlysning av SPIRE-midler til fakultet og enheter i 2022 (21/16664)Mar-22 -133 000

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

100000100 Uspesifisert annuum220321 Tildeling av midler fra sentralpott for studiestart 2022 (13/3499) Mar-22 -57 900

102978100 Klimasatsing, KMD220429 Svar på søknad klimafond - Mia Maria Robsahm (KMD) (21/1286)Jun-22 -50 000

102978100 Klimasatsing, KMD220429 Svar på søknad klimafond - Courtney og Julia (21/1286) Jun-22 -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
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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 september 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 september er noe lavere enn budsjett hittil i år, og skyldes dels noe lavere 

bevilgninger og dels lavere andre inntekter (ikke fakturert).  

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

frem på grunnbevilgning annuum på fakultetsnivået og Kunstakademiet.   

• Andre driftskostnader (kontoklasse 6 og 7 samlet) viser et underforbruk ift. budsjett hittil i 

år, først og fremst på GB prosjekt - på rekrutteringsstillinger og brukerutstyrsmidler.  

• Interne kostnader for grunnbevilgningen viser noe merforbruk ift. budsjett hittil i år. 

 

2.2. Prognose for overføring til neste år  

For 2022 har KMD innen grunnbevilgningen 

(GB) opprettholdt en prognose for overføring 

på 14 mill. kroner til 2023, men fordelt med 5 

mill. kroner på GB annuum og 9 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.  

Prognosen er basert på bevilgninger pr 

september, inkl. budsjettert tilførsel av 

brukerutstyrsmidler fra Eiendomsavdelingen. 
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Når avsatte midler til kunstnerisk utviklingsarbeid tildeles KMD vil prognosen for overføring 

økes tilsvarende. Årsprognosen er fortsatt usikker.  

 

Figuren under 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 september 2022 viser status på Andre 

finansieringskilder at det er regnskapsført vesentlig mer enn budsjettert hittil. Det er særlig 

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

 

3.2 Prognose for BOA  
 

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

 

Årsprognosen for BOA-inntekter er pr september måned satt til 8,5 mill. kroner. Dette er 

høyere enn budsjettmålet på 7,5 mill. kroner, og den kan bli ytterligere justert opp.  
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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 september måned:  

- På 1800 (fakultetsnivået) ligger enkelte budsjettposter som er for tidlig periodisert - og 

dermed en hovedårsak til underforbruk pr september.  

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

merforbruk på annuum (særlig verkstedene) og underforbruk på øremerkede midler.  

- Kunstakademiet har samlet sett et merforbruk pr september, som utgjøres av et stort 

merforbruk på tildelt ramme annuum (både lønn og drift) og et underforbruk på 

øremerkede midler. 

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

men også på øremerkede midler.  

- Griegakademiet har samlet et underforbruk, som kommer frem både på annuum og 

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 september 2022 er 

regnskapsført aktivitet høyere enn budsjett hittil, særlig på Kunstakademiet.  

 

5. Fakultetsdirektørs merknader 

Regnskapet pr september 2022 på grunnbevilgningen viser samlet sett et underforbruk ift. 
budsjett hittil i år, og bidrags- og oppdragsaktiviteten har inntekter over det budsjetterte.  
 
Fakultetet har justert den foreløpige 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 bli endret i løpet av siste kvartal.  
 
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.  
 
Det blir viktig med tett økonomioppfølging i årets siste måneder. Særlig Kunstakademiets og 
Fakultetsnivåets merforbruk på driftsrammen (GB annuum) følges opp.   
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Fakultetet og instituttene må samtidig forberede tilpasning til det som ser ut til å bli enda 
strammere rammer i årene som kommer.  
 

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2022 til orientering 
 
 

 
Frode Thorsen           Synnøve Myhre 
dekan  fakultetsdirektør  

 
Øivind Skaar  
seniorrådgiver  
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Nytt Griegakademiet - «veien videre» 

 

Bakgrunn 

Viser til tidligere orienteringssaker 2422, 3522 og 3721. 

Kritiske faktorer for arealer til musikkutdanning og forskning er lydisolering og akustikk. 
Griegakademiet har flyttet rundt i provisoriske arealløsninger siden 1946. Situasjonen bedret 
seg noe i 1987 da virksomheten flyttet inn i renoverte og delvis lydisolerte lokaler i Nygård 
skole, tilpasset 100 studenter. Griegakademiet har nå 300 studenter. 

På UiB har det vært arbeidet med romprogram og nye lokaler siden 1999. I en 
eksternevaluering bestilt av UiB-styret i 2011 betegnet komiteen lokalene til Griegakademiet 
[...] «som svært mangelfulle og med akutt behov for opprusting og oppgradering.». 
Situasjonen er ikke vesentlig endret siden da. Statsbyggs vurdering i 2017 
(Konseptvalgnotat) var at «lokalene framstår som lite hensiktsmessige og har karakter av 
improvisasjon med lav funksjonalitet og lite effektiv arealutnyttelse. Deler av bygningen har 
store vedlikeholds- og miljøproblemer.» 

 

Samlokalisering av kunst, musikk- og designmiljøene var et viktig premiss og et godt 
argument for sammenslåingen av Griegakademiet og KHiB og opprettelsen av KMD. Dette 
var KD godt orientert om. 

 

Status  

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 2. mars 2021 oppdragsbrev til Statsbygg. I 
oppdragsbrevet vises det til revidert oppstart forprosjekt (OFP) sendt av Statsbygg til KD 
2.7.19. OFP-rapporten anbefaler samlokalisering med kunst- og designfagene i Møllendal. I 
Statsbyggs analyse (konseptvalgnotat) fremkom det også at renovering av Nygård skole ikke 
vil kunne løse utfordringene på tilfredsstillende måte. 

 

KD vurderer i oppdragsbrevet at nytt bygg knyttet til eksisterende bygg vil løse behovet som 
UiB har i dag. Videre at samlokalisering av alle kunstfaglige miljøer vil kunne styrke den 
faglige utviklingen og gi bedre utnyttelse av areal og administrativ bemanning.  

Bygget blir et supplement til eksisterende bygg og skal underbygge målet om 
tverrfaglig kunstnerisk utdanning og forskning på et høyt internasjonalt nivå. KD ber i brevet 
om at Statsbygg viderefører prosjektet «Nytt bygg for Griegakademiet» frem til ferdig 
forprosjekt. 

Det tas i oppdragsbrevet sikte på at forprosjektet ferdigstilles i løpet av 2022 og at 
byggetiden vil være ca. 2 år. Det ble etablert et prosjektråd ledet av KD og brukergrupper 
bestående av ansatte og studenter har hatt høy aktivitet. Tilbudskonkurranse med 
løsningsforslag pågår, og en forventer å være klar med optimtaliseringsfase sammen med 

Dato:04.11.2022   

Arkivsaksnr:2022 1858-38 

Fakultetsstyret ved KMD 

69/22 

10.11.2022 

Styre: 

Styresak: 

Møtedato: 
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entreprenør våren 2023. Planlagt byggestart er 2024. Dette betinger kontinuerlig prosess i 
prosjektet. 

 

I ordinært innkalt Prosjektrådsmøte 14.10 ble UiB, KDD og Statsbygg orientert om at 
Prosjektrådet legges ned. 21. oktober mottok UiB et brev fra KD med overskriften «Veien 
videre for Griegakademiet». Her formidles «at det de nærmeste årene ikke er sannsynlig 
med startbevilgning til Griegakademiet.»  

 

Dekanens merknad 

Departementet forsøker i brev å skissere alternative løsninger for byggeprosjektet (se 
vedlegg). Disse løsningsforslagene ansees som urealistiske og brevet er derfor i realiteten 
en terminering av arbeidet med nytt bygg for Griegakademiet. 

UiB har prioritert nytt Griegakademi på førsteplass i budsjettinnspillet og arbeider intenst for 
bevilgning til videre prosjektering i 2023. For å kunne ha et innflytningsklart bygg høsten 
2026, er det nødvendig med en bevilgning på kun 10-20 mill. i 2023. 32 millioner forskuttert 
av UiB brukes allerede på regulerings- og forprosjekt samt anbudskonkurranse.  

Saken følges opp på alle nivå på UiB. Oppdatert informasjon gis i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 
 Fakultetsstyret anser situasjonen for UiB, KMD og Griegakademiet som svært kritisk.  
 Fakultetsstyret ber dekan følge opp saken sammen med UiB ledelsen med mål om at 

prosjekteringen fortsetter i 2023.  
 

 

 

 

 

Frode Thorsen 
dekan   
 
 
  
Vedlegg: 

Brev fra KD 

  



 

 

 

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

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

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

Avdeling Saksbehandler 
Suzanne Sveen 
22 24 74 26 

Veien videre for Griegakademiet 

 

 

Vi viser til prosjektrådsmøtet 14. oktober 2022 der Kunnskapsdepartementet (KD) formidlet 

at det ikke er sannsynlig med bevilgning over statsbudsjettet til prosjektet de nærmeste 

årene og at departementet ville sende et brev til Universitetet i Bergen (UiB) om saken.  

 

Bakgrunn for prosjektet 

Lokalene som Griegakademiet disponerer i dag for det musikkfaglige miljøet er nedslitte og 

lite funksjonelle med hensyn til fysisk miljø, samhandlingsmuligheter og gjennomføring av 

øving. Det er også et udekket arealbehov for dagens antall studenter ved instituttet. KD er 

kjent med at arbeidet for å finne en god løsning for fakultetets behov har pågått over lang tid. 

 

Prosjektet for Griegakademiet omfatter et nybygg på Møllendal i Bergen som er en del av 

Fakultet for kunst, musikk og design. I 2017 flyttet fakultetets administrasjon og fagmiljøene 

for kunst og design til Møllendal. Ved å etablere Griegakademiet på nabotomten ville hele 

fakultetet bli samlokalisert. Tomtene på Møllendal forvaltes av Statsbygg og det var planlagt 

at også det nye bygget vil inngå i statens husleieordning. Det planlagte bygget har et 

bruttoareal på om lag 9 000 kvm og et foreløpig anslag for kostnadsramme på ca. 1 mrd. 

kroner inkl. brukerutstyr.  

 

Statsbygg fikk i februar 2021 i oppdrag av KD å gjennomføre et forprosjekt for 

Griegakademiet etter at Stortinget ba regjeringen om å legge til rette for at UiB selv kunne 

finansiere forprosjektet. For å ivareta den overordnede styringen ble det opprettet et 

prosjektråd ledet av KD.  

 

Universitetet i Bergen 

Postboks 7800 

5020 BERGEN 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/5134-22 

Dato 

19. oktober 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Planlagt fremdrift for prosjektet 

Forprosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2023, og prosjektet har jobbet ut fra en plan om 

forslag til startbevilgning i statsbudsjettet for 2024. Siden kostnadsanslaget inklusive 

brukerutstyr ligger rett over 1 mrd. kroner utløses kravet til ekstern kvalitetssikring (KS2), jf. 

Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. Ekstern kvalitetssikring (KS2) bør gjøres så 

tett opp til bevilgningstidspunktet som mulig da dette er å anse som ferskvare. 

 

Valgt kontraktsstrategi for prosjektet er en totalentreprise med løsningsforslag. De 

prekvalifiserte tilbyderne holder p.t. på med å utarbeide løsningsforslag for prosjektet. Det er 

lagt opp til at det skal inngås kontrakt med entreprenøren med det vinnende 

løsningsforslaget om en bearbeidelsesfase sammen med Statsbygg i midten av november 

2022. Når det planlegges med tidlig involvering av entreprenør skal det utføres en egen 

kvalitetssikring av kontraktsstrategien før entreprenøren(e) kontraheres. Det var derfor i 

utgangspunktet planlagt med en kvalitetssikring av kontraktsstrategien i september–oktober 

2022, før inngåelse av kontrakt om bearbeidelsesfasen med entreprenør i november.  

 

Gjennomgang av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 

Regjeringen varslet ifb. RNB 2022 en gjennomgang av byggeprosjekter i statlig sivil sektor. 

Bakgrunnen er at statens samlede investeringer til bygg og investeringsprosjekter i statlig 

sivil sektor har økt over flere år og er på et høyt nivå. Målet er å redusere kostnadene, få 

bedre kostnadskontroll og unngå ytterligere press i norsk økonomi. Det økonomiske 

handlingsrommet i statsbudsjettet tilsier at det de nærmeste årene ikke er sannsynlig med 

startbevilgning til Griegakademiet. Det bør derfor jobbes med nøkterne alternativer som kan 

finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer.  

 

Veien videre for Griegakademiet  

I tråd med Stortingets anmodningsvedtak, har KD lagt til rette for at UiB selv kan finansiere 

forprosjektet for Griegakademiet. KD mener derfor det er rimelig at UiB blir kjent med at det 

er lite sannsynlig med en bevilgning til oppstart av et byggeprosjekt de nærmeste årene 

allerede nå, selv om forprosjektet ikke er fullført. Dette gir universitetet mulighet til å selv 

vurdere hvordan det ønsker å ta forprosjektet videre før det ev. inngås flere forpliktelser. 

Departementet understreker at UiB kan fullføre forprosjektet med egen finansiering dersom 

universitetet vurderer det som hensiktsmessig.  

 

KD ber UiB om en tilbakemelding på om det er ønskelig å gå videre med det planlagte 

prosjektet som et brukerfinansiert prosjekt innenfor egne budsjettrammer, eller om UiB heller 

mener det bør utredes alternative gjennomførings- og finansieringsmodeller eller mer 

nøkterne alternativer for å løse lokalbehovet til Griegakademiet.  

 

KD antar at fullføring av det planlagte forprosjektet bare vil være aktuelt dersom UiB legger 

opp til å gjennomføre det som et brukerfinansiert prosjekt, ettersom Statsbygg har gjort et 

betydelig arbeid med regulering og planlegging av byggeprosjektet. I tillegg er Statsbygg 

forvalter av den aktuelle tomten på statens vegne. KD deltar som hovedregel ikke i 

prosjektråd for brukerfinansierte byggeprosjekter. Dersom UiB ønsker å gå videre med 
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prosjektet som et brukerfinansiert prosjekt, vil KD overlate styringen av prosjektet til 

universitetet i tråd med normal praksis for brukerfinansierte prosjekter. Departementet må 

imidlertid involveres i forbindelse med fremleggelse av prosjektet for regjeringen, som er et 

krav for brukerfinansierte prosjekter med en forventet kostnad over 100 mill. kroner. Ev. 

gjennomføring vil også kreve at det er nødvendig dekning på den relevante budsjettposten til 

Statsbygg. Dersom UiB mener det er hensiktsmessig å vurdere andre alternativer, vil KD ta 

stilling til departementets ev. involvering i prosjektet etter å ha vurdert UiBs forslag. KD vil 

derfor avvikle prosjektrådet i sin nåværende form. 

 

Departementet imøteser dialog med UiB om saken, og vil ta initiativ til et møte for å diskutere 

veien videre nærmere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ida Ringdal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Suzanne Sveen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Plan for utlysning av stipendiatstillinger - for tilsetting 2023 

 

Bakgrunn 
KMD har finansiering fra UiB for 21 stipendiatstillinger i 2023. Med bakgrunn i dette ser det ut 
til at KMD kan lyse ut 6-7 stipendiatstillinger knyttet til KMDs ph.d.-program i kunstnerisk 
utviklingsarbeid høsten 2022, med tilsetting f.o.m. 2023.  
 
8 av fakultetets UiB-finansierte stipendiater har foreløpig sluttdato i 2023 (kan bli endret), 
hvorav 5 har sluttdato tidlig på året: 
 

Kunstneriske ph.d.:   

GA 

Kunst 

GA 

Design 

GA 

Kunst 

Kunst 

Tijs Ham  

Sveinung Unneland  

Natalya Pasichnyk  

Siv Lier 

Anette Thorsheim  

Soren Thilo Funder  

Pauliina Poulanen   

15.01.2023 

15.01.2023 

31.01.2023 

05.07.2023 

22.02.2023 

16.03.2023 

12.07.2023 

Vitenskapelig ph.d.:   

GA Frode Aas Kristiansen 31.05.2023 

 
Tabellen viser ikke om kandidatene er klar til å disputere, men sluttdatoene indikerer når det 
er forventet at stipendiatstillinger blir ledig, og dermed når nye stipendiater kan tilsettes.  
 
Vedlagte oversikt viser stipendiatstillinger KMD har ledig hele (helgrønn) eller deler 
(rødgrønn) av 2023 - basert på sluttdato.  
 
Fakultetets strategi og handlingsplan for forskerutdanning sier følgende: 
- KMD skal utvikle og prioritere satsingsområder gjennom strategisk fordeling av 

stipendiatstillinger. 
- En strategisk målsetting for fakultetet er å styrke bredde og samarbeid i fagmiljøet på 

tvers av forskningstradisjoner. Forskerutdanningen er svært viktig i denne sammenheng, 

og det er en ambisjon for KMD å ha stipendiater innen alle fakultetets fagfelt. 

Det er ikke tatt stilling til intern fordeling for utlysning av nye stipendiatstillinger, men 
instituttene vil bli bedt om å spille inn forslag og behov for stipendiater. Fakultetet ønsker at 
instituttene i større grad får ansvar for disponering av stipendiatstillingene. Det gir 
fagmiljøene forutsigbarhet og sikrer fordeling innen alle fagfelt.  
 
Fordeling til instituttene må skje etter kriterier som er åpne og etterprøvbare, og som ivaretar 
fakultetets strategi. Antall utlysninger vil kunne variere noe fra år til år, men gjennomsnittet 
bør være minst 5.  
 

Dato: 03.11.22 

  Arkivsaksnr: 20/2205 

Fakultet for kunst, musikk og design 

67/22 

10.11.22 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Antall faste/åremålstilsatte (minst 50%) førstestillinger i instituttets fagmiljø bør være 
hovedkriteriet. I tillegg kan fakultetet, ved små marginer, korrigere (pluss eller minus) for: 
- Kandidatproduksjon på BA- MA -og ph.d.-nivå nivå iht. instituttets måltall 
- BOA-volum 
- Potensiale for ekstern finansiering av stipendiatstillinger 
 
For Griegakademiet må det gjøres en særskilt vurdering av hva som er et rimelig mål for 
antall stipendiatstillinger knyttet til HFs ph.d.-program. Også her bør størrelsen på fagmiljøet 
være hovedkriterium. I tillegg til de tre tilleggskriteriene nevnt ovenfor må også vitenskapelig 
publisering være med i vurderingen. 
 
I tillegg til bruk av egne stipendiatstillinger må fagmiljøene prøve å rekruttere gjennom: 

- å søke på stillinger knyttet til de ulike satsingsområdene på UiB 
- prosjektsøknader, f.eks. til NFR, PKU og EU 
- samarbeid med institusjoner som kan søke under NFR sin ordning for offentlig ph.d 

og næringslivs ph.d.  
- å ta opp kandidater tilsatt på ikke-gradsgivende institusjoner. 

 
Fakultetet vil, som et strategisk grep, til enhver tid holde 1-2 stipendiater på fakultetsnivå 
som potensiell egenandel knyttet til store søknader og forskningsprosjekt.  

 
Ettersom det vil ta tid med både utlysnings- og tilsettingsprosess er det fakultetets vurdering 
at 7 stipendiatstillinger knyttet til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er klar for 
utlysning og tilsetting i løpet av våren 2023. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret støtter at 7 stipendiatstillinger lyses ut så snart som mulig, med tilsetting i 
løpet av våren 2023.  

 

 

 

Frode Thorsen 
dekan  Synnøve Myhre 
  fakultetsdirektør  
 
  
 
Vedlegg: 

• Oversikt over UiB-finansierte stipendiatstillinger 
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20
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20
27

20
28

Kunstneriske ph.d. (KMD-programmet) 

Kunst Kjersti Sundland 01.10.2016 01.10.2019 1 1 1 x 0

Kunst Sabine Popp 01.10.2016 01.10.2019 1 1 1 x 0

Kunst Andy Lock 01.10.2016 01.10.2019 1 1 1 1 0

Kunst Emma Wolukau-Wanambwa 01.10.2015 01.10.2018 19.01.2023 1 1 x 0,5 0,5 0,5

GA Kjetil T. Møster 01.10.2016 01.10.2020 25.06.2021 1 1 1 0,8 0,8

GA Craig Wells 01.10.2017 01.10.2020 31.12.2021 1 1 1 1 1

Kunst Magnhild Nordahl 01.10.2018 01.10.2021 31.03.2022 1 1 1 1

Design Synniva Storlykken Helland 01.10.2016 01.10.2019 18.07.2022 1 1 1 0,8 0,8 0,267

GA Tijs Ham 01.10.2018 01.10.2022 15.01.2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kunst Sveinung Unneland 01.10.2018 01.10.2022 15.01.2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Natalya Pasichnyk 01.10.2018 01.10.2022 31.01.2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Anette Thorsheim 01.01.2019 31.12.2022 22.02.2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kunst Soren Thilo Funder 01.10.2018 01.10.2022 16.03.2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Design Siv Lier 01.10.2018 01.10.2022 05.07.2023 1 1 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1

Kunst Pauliina Poulanen  01.10.2018 01.10.2022 12.07.2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Design Ingrid Rundberg 01.10.2018 01.10.2022 21.11.2023 1 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1

Kunst Werner, Karen 01.03.2020 28.02.2024 28.02.2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Design Siren Elise Wilhelmsen 01.10.2018 01.10.2022 30.04.2024 1 1 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1

GA Stephan Meidell 01.01.2020 31.12.2023 02.07.2024 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1

Kunst Sidsel Ditlev Christensen 01.01.2020 31.12.2023 07.08.2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Vassalo, Juan 23.11.2020 22.11.2024 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Tchirkov, Sergej  15.08.2021 31.08.2025 1 1 1 1 1 1 1 1

Design Virtual realityMarieke Verbiesen 01.06.2022 31.05.2026 1 1 1 1 1 1 1

GA Christian Stene 01.08.2022 31.07.2026 1 1 1 1 1 1 1

Design (Kunst)Dei nye nettverkaMarte Teigen 22.08.2022 21.08.2026 1 1 1 1 1 1 1

xxx Experimental sound practice), utlyst 07.11.21 1 1 1 1 1 1

xxx Tekstil (satt på vent) 0 0 0 0 0 0

Sum kunstneriske ph.d. med finansiering fra UiB 7,0 16,0 16,0 17,0 17,4 17,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Vitenskapelige ph.d. (HF-programmet) 

GA Guro Parr Klyve 01.11.2016 31.10.2020 14.07.2022 1 1 1 1 1 0,583

GA Frode Aas kristiansen 01.06.2019 31.05.2023 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Ole Kristian Einarsen 01.11.2020 31.10.2024 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Ingvill Anita Morlandstø 01.03.2021 28.02.2025 1 1 1 1 1 1 1 1

GA Musikkterapi (utlyst 11/1-22) 1 1 1 1 1 1

Sum vitenskapelige stipendiater  med finansiering fra UiB 2,0 2,0 2,5 2,0 4,0 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Sum stipendiater med finansiering fra UiB 9,0 18,0 18,5 19,0 21,4 21,4 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Stillinger UiB-finansiert, besatt

"grønn farge" = Registrert i budsjett 2022 Stillinger UiB-finansiert, ledige H2022: 6-7 stillinger kan lyses ut for oppstart 2023

Disse blir ledig (tidlig) i 
2023 og bør utlyses så 
snart som mulig

Vedlegg: UiB-finansierte stipendiater 
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Forslag til statsbudsjett 2023 og UiBs budsjettfordeling 2023 

 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

• Fakultetsstyresak 54/22g) om Budsjettforslag 2023 

• Fakultetsstyresak 37/22 om Budsjettprosess 2023 

• Universitetsstyresak 89/22 Budsjett for UiB 2023 

• Kunnskapsdepartementets budsjettforslag 2023  

o Prop. 1 S (2022–2023) - regjeringen.no 

o Orientering om forslag til statsbudsjett 2023 for universiteter og høyskoler  

 

Saken gjelder: 

Forslag til statsbudsjett 2023 fra avgått regjering (del 1), samt hovedtrekk fra UiBs fordeling 

av budsjett 2023 (del 2).   

 

1. Statsbudsjettet 2023 

Forslag til statsbudsjett for 2023 er lagt frem av Støre-regjeringen. Dette vedtas av Stortinget 
i desember. Det er dessverre ikke mye å glede seg over… 

 

1.1 Generelle forhold 

I sum er det flere forhold som medvirker til at rammene også i 2023 får realnedgang: 
 
Lønns- og priskompensasjon (LPK) er satt til 3%, og er vesentlig lavere enn UiB har regnet 
med. UiB har regnet med realvekst på over 4% (SSBs anslag er 4,2% som da innebærer 
1,2% underkompensasjon). Samtidig viser UiB til at manglende lønns- og priskompensasjon 
var på 1,7% i 2022 som også innebærer en varig reduksjon i kjøpekraft.  
 
ABE-reformen (avbyråkratisering og effektivisering) som har variert mellom 0,5 – 0,8 % er 
ikke videreført med det navnet, men erstattet av to andre kutt som samlet utgjør 1,1%: 
 
Inndekning satsinger. Reduksjon i bevilgning på totalt 22 mill. kroner utgjør 0,56% for UiB. 
Dette er for å finne rom for andre satsinger over KDs budsjett – og kommer på toppen av de 
35 mill. kroner UiB ble kuttet med i 2022. Det er varslet at kuttet vil øke for 2024. 
 
Endrede reisevaner i staten. Regjeringen legger også ytterligere press på reiseaktivitet i 
sektoren ved å øke kuttet til dette med 20,9 mill. kroner for UiB, som utgjør 0,52%.  
 

Dato: 03.11.2022 

    Arkivsaksnr: 2022/14598 

Fakultet for kunst, musikk og design 

SAK 71/22 a) Orienteringssak  

10.11.2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-10-27/S_89-22Budsjett-UiB2023.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20222023/id2930667/
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/2022.09.28-forslag-til-orientering-2023-samlefil.pdf
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Innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits er nytt forslag fra 2023. Universitet 
og høgskoler er gitt kutt i bevilgning som følge av at institusjonene minst skal kreve 
kostnadsdekkende studieavgift fra studenter utenfor EØS/Sveits f.o.m. høstsemesteret 2023. 
Reduksjonen er basert på anslag for økte inntekter fra studieavgift med utgangspunkt i at 
tallet på internasjonale studenter utenfor EØS går ned med 70 %. UiBs andel av dette er 
beregnet til et kutt på 6,56 mill. kroner. Det er foreløpig uvisst hva KMDs del vil utgjøre.  
 
Regjeringen foreslår ellers å redusere stipendandelen i studiestøtten for norske studenter 
som studerer utenfor Norden til 40 prosent.  
 
Ny premiemodell pensjon. En liten økning som er summen av to korreksjoner. Den ene er 
videreføring av kompensasjonen i revidert budsjett for 2022 for påregnelige reduserte 
eksterne inntekter som følge av reduserte pensjonskostnader. Den andre er en korreksjon 
for at endringen i 2022 undervurderte hvor mye lavere kostnadene ble med den nye 
modellen, ved at anslagene etter gammel modell ikke inkluderte lønnsvekst gjennom året. 
 
Arbeidsgiveravgift økes med 5% på lønn over 750.000, men det påstås dette skal 
kompenseres for i revidert nasjonalbudsjett. 
   
 
1.2 Nytt bygg for Griegakademiet 

Heller ikke for 2023 er det gitt oppstartmidler. Nybygg for Griegakademiet står fortsatt oppført 
under Byggeprosjekt med prosjekteringsløyve, med merknad om at UiB finansierer 
forprosjektet.  
 

 
 
Saken om nytt bygg for Griegakademiet har etter fremleggelsen av forslag til statsbudsjett 
tatt en ny negativ vending. Kunnskapsdepartementet har i et eget brev varslet at 
byggeprosjektet ikke kan regne med å få startbevilgning de nærmeste årene, som i praksis 
tilsier at prosjektet i så fall vil strande. Brevet kom like etter fremleggelsen av regjeringens 
eget forslag til statsbudsjett der nytt bygg fortsatt sto oppført som bygg under prosjektering. 
Veien videre for nybygg Griegakademiet er omtalt i egen fakultetsstyresak i dette møtet.  
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1.3 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. 
UiB vil legge opp en prosess på dette i 2023, men for budsjett 2023 legges det opp til å 
videreføre tidligere øremerking og praksis.  
 
1.4 Studieplasser 

KMD fikk 8 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020, hhv. 4 til integrert 
masterprogram i musikkterapi (5-årig), 2 til masterprogram i design og 2 til masterprogram i 
kunst.  
 
Regjeringa foreslår å ikke trappe opp bevilgningene for opptak av nye kull i 2023. 
Institusjonene får midler til at kullene som ble tatt opp i 2020–2022 får gå ferdig  
studieløpene sine. De 4 studieplassene for 5-årig utdanning i musikkterapi blir trappet opp 
med helårseffekt i 2023, slik at plassene er finansierte for tre kull. De 2 studieplassene i 
master design og 2 på master kunst blir faset ut med halvårseffekt i 2023.  
 
Studieplasser gitt i 2022 som følge av krigen i Ukraina blir videreført med redusert 
tilsvarende 500 plasser på landsbasis i 2023. Her hadde KMD ingen. 
 
1.5 Resultatbasert uttelling ved UiB 

Endring i institusjonenes resultater på indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. UiB 
gjør det samlet bra og øker med 55,1 mill. kr på resultatbasert uttelling i åpen ramme, men 
har nedgang på -29,5 mill. kroner i lukket ramme. KMD bidrar imidlertid til økningen både i 
åpen ramme og lukket ramme. Fra 2020 til 2021 har KMD positiv utvikling på de fleste 
parametere og i sum økning i budsjettmessig resultatuttelling for 2023.  
 
Finansieringsmodellen endres ikke for 2023. Det vil bli utredet videre i løpet av 2023 og gjort 
en vurdering av å redusere antall finansieringskategorier (A-F) i dagens system - i dialog 
med sektoren. Det vil ikke bli knyttet finansiering til utviklingsavtalene. 
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2 Budsjett for Universitetet i Bergen 2023 

Universitetsstyret vedtok 27.10.2022 budsjett for Universitetet i Bergen, med bl.a. fordeling 
av rammer til fakulteter og avdelinger.  
 
I fakultetsstyresaken gjengis kun i korthet hovedtrekk som vedrører Fakultet for kunst, 
musikk og design. For mer utfyllende informasjon om UiBs budsjettprioriteringer vises det til 
vedlagte universitetsstyresak om budsjett for UiB 2023: Budsjett for UiB 2023 
 
UiBs budsjett 2023 er svært stramt. Det skyldes et svært stramt statsbudsjett, jf. omtale over, 
men ikke minst betydelig økning i energikostnader som ikke kompenseres. Den stramme 
økonomiske situasjonen påvirker store deler av UiBs virksomhet, også gjennom betydelig 
strammere rammer fordelt ut på fakulteter/avdelinger. Budsjettreduksjonene er også delvis 
UiBs egne prioriteringer:  
- UiBs akkumulerte kutt/avsetning til prioriterte formål videreføres (riktignok ytterligere ned fra 

0,75% til 0,6 %, men fortsatt et akkumulert kutt på toppen av tidligere års kutt).  

- Eiendomsområdet gis fortsatt 1,5 % realvekst 

- Mediebudsjettet ytterligere noe ift. den store økningen i 2022.   

På den positive siden mottar KMD et tilskudd på 1,96 mill. kroner for være i stand til å dekke 

de ekstraordinære merkostnadene til energi i 2023. Det er også svært positivt at UiB 

opprettholder sentral avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid på 2,0 mill. kroner. Antall 

rekrutteringsstillinger til fakultetet opprettholdes også.  

 
For øvrig er ingen av fakultetets budsjettforslag innsendt tidligere i høst gitt midler i UiBs 
budsjett for 2023.   
 
Tabellen under er hentet fra side 56 i UiB-styresaken om budsjett 2023, og viser vedtatt 
budsjettramme for KMD.  
 

 
 
Tabellens hoveddeler er forklart i teksten under. 
 

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-10-28/S_123-21Budsjett_UiB2022.pdf
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2.1 Grunnbevilgning annuum 

2.1.1 Basisrammen:  

Tabellen under er Tabell 8. Budsjett for basis, hentet fra UiB-styresaken (side 20) og viser 
endringene i basis: 

 
 
Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,063 mill. kroner. 
Studieplasser er videreført med netto beløp på 0 mill. kroner. Basis øker med 0,644 mill. 
kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin 
ramme. Omfordeling til strategiformål utgjør kr –1.085’ (-0,6%) og statlige kutt på kr -1.990’ 
utgjør (-1,1%). Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,113 mill. kroner. 
Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 1,425 mill. kroner. Det er lagt 
inn 0,109 mill. kroner for KMD sin andel av pott satt av til sponsing av lønnsoppgjør for 2023.  
 
Internhusleien (husleie og energi) øker betydelig fra 2023 som følge av økte energikostnader 
og fordi eiendomsområdet skal sikres realvekst på 1,5%. Husleie øker med 10% fra 47,6 til 
52,3 mill. kroner, men KMD får økt husleietilskuddet med 1,96 mill. kroner for å kompensere 
for den antatte langsiktige realøkningen på strømkostnader (øker fra 5,2 til 8,0 mill. kroner). 
 

  
 
De ekstraordinære energikostnadene for UiB på om lag 125 millioner i 2023 er foreslått 
håndtert gjennom tre mekanismer: Forventet langsiktig økning i energikostnadene dekkes 
gjennom økt husleie (ca. 40 mill. kroner), sentrale avsetninger er redusert med 55 millioner, 
og en ekstraordinær inndragning fra fakultetene på 25 millioner kroner.   
 
Det er i 2022-basisrammen lagt inn tekniske økninger på 0,073 mill. kroner for KMD sin 
andel av pott satt av til sponsing av lønnsoppgjør for 2022 og 1,085 mill. kroner for å flytte 
øremerket avsetning til professor ved Senter for Griegforskning til basis. 
 
2.1.2 Resultatbasert uttelling: 

KMD har god resultatbasert uttelling i 2023. Det er basert på endringer i resultater 2 år 
tidligere, dvs. fra 2020 til 2021. Åpen ramme øker med kr 4.765 (kr 3.123’ før lønns- og 
prisvekst), mens lukket ramme øker med kr 252 (kr 226’ før lønns- og prisvekst). Se s. 25 i 
vedlegget. Dette betyr at den resultatutsatte delen av KMDs ramme vil avhjelpe 
budsjettsituasjonen i 2023 noe, grunnet høyere uttelling enn 2022.   
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2.2 Grunnbevilgning øremerket 

Rekrutteringsstillinger. For 2023 beholder KMD i sum samme antall rekrutteringsstilling som 
for 2021, dvs. Det er trukket inn 1 stilling med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er 
bevilget tilbake 1 stilling med halvårseffekt for 2023. Som konsekvens av vedtak i budsjett 
2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 2 stillinger og 2/3-effekt for 3 
stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 5 stillinger 
refordelt 2. halvår 2022. Fakultetet skal ha minst 21 årsverk rekrutteringsstillinger på 
grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.  
 
Andre øremerkede midler.  
 

 
 
Grieg research school (GRS) videreføres med kr 360’. Professor til senter for Griegforskning 
er flyttet fra øremerket til grunnbevilgning annuum (basis). Verv til senter for Griegforskning 
er tatt ut. Det samme er etableringsstøtte til studieplasser ettersom KMD ikke lenger har nye 
studieplasser som gir grunnlag for dette. 
 
UiB viderefører avsetningen til kunstnerisk utviklingsarbeid på 2 mill. kroner for 2023 (se s. 
30 UiB-saken), men disse midlene avsettes sentralt og inngår ikke i fakultetets ramme ved 
årets begynnelse.  
 
2.3 Andre inntekter 

Inntektsforventningene er satt i tråd med innspill fra fakultetet. Sum instituttinntekter viser 
fakultetets anslag på hvilke andre inntekter, utover bevilgningsinntekter og BOA-inntekter, 
fakultetet venter på hhv. grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP) i 
2023. Øvrige inntekter viser anslag på nye investeringer (anleggsmidler) på hhv. GA og GP, 
samt samlede avskrivninger.  
 
2.4 BOA 

KMD øker BOA budsjettmålet fra 7,5 mill. kroner for 2022 til 10,0 mill. kroner for 2023. Dette 

er spilt inn i samsvar med eget budsjettforslag for 2023 og langsiktige ambisjon for økte 

BOA-inntekter. Nærmere detaljering av BOA-budsjettmål foretas ved fakultetets og 

instituttenes interne budsjettfordeling. 

  

3 Videre prosess 

Tildelingsbrev for 2023 fra UiB til fakulteter og avdelinger er ventet rundt 10. november 2022.  
KMDs interne fordeling av budsjettrammer for 2023 forelegges fakultetsstyret i 
desembermøtet, og nærmere detaljering av rammene foretas i samråd med institutt-
/seksjonsledere både før og etter dette.  
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4 Fakultetsdirektørens merknader 

Budsjettrammen 2023 vil bli krevende for fakultetet, som allerede har store utfordringer med 
økonomien. Det mest smertelige i høstens budsjettprosess er likevel faren for at nybygg for 
Griegakademiet kan strande helt etter at Kunnskapsdepartementet varslet dette i brev like 
etter at samme departement i statsbudsjettet viste til at bygget var under prosjektering.  
 
Forslag til statsbudsjett er som forventet svært stramt. Ikke bare er tidligere kutt (ABE) fra 
forrige regjering erstattet med kutt til «inndekning satsninger», men det påføres ytterligere 
kutt for endrede reisevaner. Samtidig opprettholdes fjorårets reduksjon til pensjonsinnskudd. 
Det stramme budsjettet forsterkes av at underkompensasjon for lønns- og prisvekst både i 
2022 og 2023 (3% kompensasjon for 2023 ventes å være minst 1% for lavt). Særlig 
manglende kompensasjon for økte energikostnader er blitt en budsjettutfordring for UiB, og 
som for 2023 dekkes gjennom økt internhusleie og et ekstraordinært budsjettkutt for 
fakultetene/enhetene.  
 
UiB trekker også inn midler til dekning av 1,5% realvekst for eiendomsområdet. Samtidig 
øker avsetning til sentralt prioriterte formål (riktignok redusert til 0,6%), men for 2023 er det 
grunn til å tro at store deler av dette går til å finansiere UiBs merkostnader til energi.  
 
På den positive siden får KMD et tilskudd på 1,96 mill kr til økt internhusleie/energikostnader 
og avsetningen på 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid opprettholdes. 
 
KMDs interne budsjettfordeling følger vedtatte fordelingsprinsipper. Den interne fordelingen, 
som skal behandles i desember, må også ses i sammenheng med bemanningsplaner for 
2023 og forventede overføringer fra 2022. Med de stramme rammene som er gitt for 2023 er 
det ventet at den videre budsjettprosessen vil by på utfordringer med å balansere 
planlagt/ønsket aktivitet med disponible rammer. Fakultetets institutter og seksjoner må være 
forberedt dette når det skal foretas prioriteringer og planer for neste års virksomhet.   
 
 
Vedlegg: 

• Lenke til Universitetsstyresak 89/22 Budsjett for UiB 2023 

 
 
03.11.2022 
 
Frode Thorsen  Synnøve Myhre 
dekan  fakultetsdirektør 
  

Øivind Skaar 
  seniorrådgiver 
   

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-10-27/S_89-22Budsjett-UiB2023.pdf
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Strategiprosess – orientering om status 

 

Bakgrunn 

Sak 53/22 Strategiprosess – Innspill fra fakultetsstyret 
 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29
%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf  
 
Fakultetssyret ble i møtet 10. september invitert til å komme med innspill til fakultetets 
prosess for revidering av strategien. I forlengingen av dette ble det sendt ut en bestilling til 
instituttene om å komme med innspill. Det har også vært informert til studenter og 
administrasjon/teknisk personale at disse gruppene skal involveres. Fristen for 
tilbakemelding fra instituttene er satt til 11. november (vedlegg 1). I utsendingen til 
instituttene ble det lagt ved et høringsnotat (vedlegg 2) samt et analysenotat (vedlegg 3) som 
skal hjelpe i prosessen. Instituttene velger selv hvordan den interne prosessen skal rigges.  
 
Alle innkomne innspill vil bli presentert for fakultetsstyret 8. desember. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 

 

Frode Thorsen 
Dekan   
   

  

  

Vedlegg:  
- E-post sendt til instituttene   
- Høringsnotat 
- Analysenotat 
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Strategi - KMD beveger - revidering 

Målet med dette høringsnotatet er at det skal kunne brukes som diskusjonsgrunnlag i 

fakultets- og instituttorganer, samt andre høringsinstanser. Høringsmetoden går ut på at hvert 

enkelt avsnitt i eksisterende plan leses og diskuteres ut fra spørsmål, problemstillinger og 

vurderinger omtalt i dette notatet. Vedlagt notatet er et analysenotat med informasjon om 

budsjettutsikter, studenttall etc. som kan være til hjelp i diskujsonene. 

 

For hver av kapitlene «KMD beveger», “Kunnskap beveger”, “Studentene beveger”, 

“Bevegelser i omverden” og “Rom for bevegelse” er teksten fra dagens strategi satt inn i dette 

dokumentet. Til hver av kapitlene er det satt inn spørsmål og kommentarer som 

høringsinstansene kan vurdere som et utgangspunkt for diskusjon. 

 

Vi beholder tittelen «KMD beveger», kombinasjonen av beskrivelser og «skal»-avsnitt, men 

vurderer ny layout med nye illustrasjoner. Dette kan eventuelt gjøres som et 

studentprosjekt/konkurranse. 

 

Instituttene oppdaterer sine avsnitt, disse er ikke tatt med i dette dokumentet. 

 

 

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, 

fundert på lange tradisjoner for kunst-, musikk- og designutdanning i Bergen. 

KMD er et nyskapende og uredd fagfellesskap med 

takhøyde for meningsbrytning. 

KMD utdanner fremtidens kunstnere, designere, kuratorer, utøvende musikere, komponister, 

musikkterapeuter, musikkvitere og pedagoger. 

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 

 

Drøftingspunkter: 

- I dette avsnittet brukes uttrykket” kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig 

forskning”. Er det på tide å bruke “forskning” - og/eller “vitenskapelig og kunstnerisk 

forskning” som begrep her og i resten av strategien? 

- Avsnittet artikulerer fakultetets overordnede idealer og mål. Er det fremdeles 

dekkende eller bør det endres og/eller oppdateres? Er målene realistisk og ambisiøse 

nok for KMD? 

- Siste punkt; Bør det legges til noe om lokale samarbeid? 

- Bør BOA1 omtales allerede her? Dette kommer til å bli spesielt viktig for fakultetet 

fremover. 

- Bør noen av punktene presiseres ytterligere? 

 

 

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 

- utvikle og delta i tematiske forskningsmiljøer 

- være aktiv deltaker i utvikling og realisering av UiBs strategiske satsingsområder 

- styrke forskningskvaliteten ved å utvikle og delta i prosjekter finansiert særlig av 

Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges forskningsråd og EU 

- styrke varig dokumentasjon av fagfellevurdert kunstnerisk utviklingsarbeid 

- stimulere til økt publisering av vitenskapelig forskning 

- utvikle prioriterte satsingsområder gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger 

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

- utvikle godt tilpasset infrastruktur for KMDs fagfelt 

 

 
1 BOA: Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 



Drøftingspunkter: 

 

- Punkter som bør spisses, endres, evt. tas ut? 

- Noe som mangler? 

- Bør målsetninger om BOA artikuleres tydeligere? 

 

 

Studentene beveger 

- Utdanning 

KMD utdanner kandidater med særpreg og fremtidsrettet kompetanse for et mangfoldig 

praksisfelt og varierte yrkesroller. KMDs studieprogrammer er tuftet på kunstnerisk 

utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. 

Studentene utvikler seg faglig og personlig gjennom varierte undervisningsformer som gir 

rom for eksperimentering og kritisk refleksjon. 

KMD skal: 

 
- stimulere til faglig nysgjerrighet og fordypning 

- anerkjenne studentene som verdifulle bidragsytere i fakultetets forskningsaktivitet 

- sikre kvalitet i utdanningen gjennom medbestemmelse, meningsbrytning og konstruktiv 

kritikk 

- videreutvikle varierte undervisnings- veilednings- og vurderingsformer godt tilpasset 

KMDs fagfelt 

- støtte nyskapende undervisning og anerkjenne dyktige og dedikerte undervisere 

- stimulere til læring gjennom prosjektarbeid på tvers av fagfelt 

- utvikle emner og kurs som kan inngå i flere studieprogram 

- tilrettelegge for et internasjonalt studentmiljø gjennom inn- og utveksling og 

forpliktende samarbeid med institusjoner i alle verdensdeler 

- arbeide for å etablere et Senter for fremragende utdanning 

- utvikle attraktive og relevante etter- og videreutdanningstilbud, i nær kontakt med 

fakultetets mangfoldige praksisfelt 

 

 

Drøftingspunkter: 

- Punkter som bør spisses, endres, eller evt. tas ut? 

- Skal vi ta bort punktet «å arbeide for et Senter for fremragende utdanning»? 

- Skal vi ta med ønske om økt BOA-finansiering av utdanningsprosjekter? 

- Skal vi stimulere til samarbeid med andre fagområder? 
- Mangfoldperspektivet i eget «skal punkt»? 

- Bør vi ha ambisjon om utvikling av [flere] tverrfakultære emner? 

 

 

 



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 

- stimulere studenter og ansatte til å delta aktivt i offentlig debatt 

- utvikle langsiktig samarbeid med relevante aktører i kultur-, næringsliv og offentlig 

sektor 

- utvikle digitale formidlingsplattformer tilpasset virksomheten 

- engasjere motiverte alumni som formidlere og ambassadører for KMD 

 

Drøftingspunkter: 

 

- Punkter som bør spisses, endres, evt. tas ut? 

- Noe som mangler? 

- Er vi toneangivende, skal endre begrep?  

- Bør et tiltak være langsiktige avtaler med lokale og nasjonale samarbeidspartnere? 

 

 

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   

 

 

Drøftingspunkter: 

- Punkter som bør spisses, slås sammen, endres, evt. tas ut? 

- Noe som mangler? 

- Bør vi ha tydeligere og mer ambisiøse mål knyttet til: 

▪ Kontinuerlig arbeid med mangfold og inkludering  

▪ Bærekraft (inkludert redusert kraftbruk og CO2-avtrykk) 

 

 

 

Relevante bakgrunnsdokumenter og lenker finnes på følgende nettside:  

Strategiprosess | Fakultet for kunst, musikk og design | UiB 

• KMD beveger, Strategiplan 2018–22 

• Internt analysedokument for KMD 

• KMD handlingsplaner 

• Brev til alle organer ved KMD om mangfold 

• Instituttenes virksomhetsplaner 

• Styresaker om fremdrift samt KMD-evalueringen 

• UiB strategi og henvisning til nettside om arbeid med ny strategi 

• UiB strategi analysedokument 

• Langtidsbudsjettet 

• Langtidsplan for forskning 

 

 

 

https://www.uib.no/kmd/112800/strategiprosess


De økonomiske rammene i strategiperioden 2023 – 2030 

Fakultetets reviderte strategiplan skal forhåpentlig gi både inspirasjon, retning og positiv utvikling for 

fakultetets virksomhet de neste årene. Det å bringe økonomiske rammer på banen oppleves kanskje 

begrensende og lite motiverende å forholde seg til, men det kan også ses på som et nødvendig 

grunnlag for å medvirke til realisme og tydelige prioriteringer i utformingen av en ny strategi.  

Økonomi er avgjørende for hvilke planer og prioriteringer fakultetet kan og bør legge for årene som 

kommer. Hvordan økonomien blir er vanskelig å forutsi, men basert på tendenser og signaler fra 

bevilgende myndigheter – enten det er fra regjering, departement eller universitetsledelsen - kan vi 

anta noe for de nærmeste årene. 

KMD har de siste årene pekt på store økonomiske utfordringer med følgende illustrasjon: 

Økonomiutfordringene på ordinære bevilgningsrammer (annuum) er satt på vent under pandemien, 

men forsvinner ikke; 

- overføringer tilbake til etableringen av fakultetet i 2017 gradvis reduseres 

- rammekutt for det økte husleienivået i Møllendalsveien og økt internhusleie 

- årlige akkumulerte kutt påført av departement og UiB 

Til tross for vekst på grunnbevilgning prosjekt (øremerkinger) og bidrags- og oppdragsfinanseringer 

aktivitet, er det også utfordringer her; 

- lav andel av UiBs avsetninger til prioriterte formål (strategibudsjettet) 

- begrensede muligheter for ekstern finansiering 

For inneværende år (2022) og nærmeste fremtid er det også nye tendenser og realiteter som tyder 

på at bevilgningene blir enda strammere i årene som kommer; 

- Lønns- og prisvekst er i 2022 (og 2023?) vesentlig høyere enn det bevilgende myndigheter 

kompenserer for, noe som vil representere et varig tap av inntekt (bevilgning) 

- Kutt i bevilgninger 2022 som følge av lavere kostnader til pensjonsinnskudd, er mye større enn 

den reelle kostnadseffekten, og har varig effekt på bevilgningene.  

- Energikostnader mer enn dobles i 2022 og blir trolig enda høyere i 2023. Inndekning (minst 150 

mill. kr i økning) forventes å skje ved høyere internhusleie og færre sentrale avsatte 



budsjettmidler. Det er ventet at energikostnader vil forbli relativt høye også i årene som kommer 

(forhåpentlig noe lavere), og merkostnadene på sikt må dekkes gjennom økt internhusleie. 

- Brukerutstyrsmidlene til investeringer/utstyr til bygget i Møllendal tar snart slutt og vil legge 

press på rammebevilgningen både til investeringsformål og lokaler til stipendiater. 

- Fremtidig samlokalisering av nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal vil gi merkostnader. 

- Den resultatbaserte uttellingen i tildelte bevilgninger, særlig knyttet til studiepoeng- og 

kandidatproduksjon, er krevende å opprettholde på et høyt nivå (se omtale av studieplasser).  

Oppsummert må KMD altså regne med at disponible rammer til fakultetets drift reduseres i 

strategiperioden (i hvert fall slik de første årene ser ut). Dette er forsøkt illustrert i figuren under: 

 

Strategien skal si noe om hva KMD vil og skal gjøre i tiden fremover, bl.a. med utgangspunkt i dette 

økonomiske bakteppet.  

Med reduserte rammer og høyere kostnader på grunnbevilgningen øker presset på resultatuttelling, 

bemanningsreduksjoner, andre kostnadsreduksjoner, effektivisering, og dermed også behovet for 

vekst i den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA), samt økte tildelinger fra 

grunnbevilgning prosjekt øremerket.  Her er fremhevet noen forhold som må gis oppmerksomhet for 

å sikre KMDs økonomi fremover: 

Studentene:  

Studentene er den største variabelen i forhold til om 

fakultetets bevilgningsrammer øker eller minker fra et år 

til det neste. KMDs studier gis finansiering i nest høyeste 

finansieringskategori (kat. B, unntatt musikkvitenskap 

som er i kat. F), og endringer i studenttall vil derfor gi 

store økonomiske utslag, både mht. å fylle/øke antall 

studieplasser og sikre studentenes gjennomføring.  

En stor andel av KMDs bevilgning er resultatbasert, dvs. 

at budsjettmessig uttelling et år er knyttet til endring i 
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resultater 2 år tidligere på de aktuelle indikatorene i åpen og lukket ramme (se figur). Indikatorene 

med desidert størst vekt er knyttet til studentene; studiepoeng og kandidater. Slik har utviklingen 

vært de siste årene ved KMD:  

 

I foreløpig budsjett 2023 har KMD økning i resultatmidler som følge av at både produksjon av 

studiepoeng og ferdige kandidater økte fra 2020 til 2021. Det er imidlertid forventet en nedgang fra 

2021 til 2022, slik at fakultetet da kan forvente reduserte resultatmidler i 2024-budsjettet.  

Å fylle studieplassene er den «enkeltfaktoren» som gir størst budsjettmessig konsekvens. Dersom en 

studieplass står tom utgjør det et mulig tap i resultatmidler knyttet til studiepoeng i hele studieløpet, 

samt uttelling som ferdig kandidat. F.eks. vil en ubesatt studieplass over 5 år (integrert master) 

utgjøre ca. kr 550’ i tapt bevilging for KMD (75 % av tapt bevilgning for UiB, dvs. kr 113,6’ x 5 år med 

studiepoeng og kr 170,4’ som ferdig kandidat).  

At studenter fullfører studier er viktig for økonomien - og en fordel om det skjer til normert tid. I 

tillegg til den økonomiske uttelling sikrer effektiv gjennomføring at studenter ikke opptar 

studieplasser og unødig belaster arbeidsplasser, undervisningsressurser, verksteder, m.m. 

Ved tildeling av nye studieplasser får KMD basisfinansiering ved etablering og etter hvert en 

resultatbasert finansiering. Ved effektiv utnyttelse av areal, undervisningsressurser, o.l. vil 

fullfinansierte nye studieplasser gi et viktig tilskudd til fakultetets økonomi. Tildeling av nye 

studieplasser kan komme av flere årsaker - f.eks. som konjunkturpolitikk ved store ungdomskull, høy 

arbeidsledighet, politiske satsninger, og mer akutt som ved Covid-19 og krigen i Ukraina.  

KMDs vurdering av behov for studietilbud og studieplasser er strategisk viktig på kort og lang sikt. 

Når konkurransen om studentene øker, er det avgjørende med studietilbud som tiltrekker søkere til 

et avpasset antall studieplasser, samt å treffe med rekruttering og opptak. Med tilstrekkelig gode 

søkere fylles studieplassene med gode studenter som gjennomfører - på normert tid.  

Stipendiatene: 

I motsetning til studentene der utfordringene er å opprettholde gode resultater, er potensialet for 

resultatuttelling knyttet til stipendiatene at det bare kan bli bedre. KMDs kunstneriske ph.d.-program 

har vært i vekst, men foreløpig med lav uttelling på avlagte doktorgrader. I 2023 premieres det med 

kr 435’ pr avlagte doktorgrad, og KMD ville fått 75% av dette dvs. kr 326’ pr avlagt ph.d.-grad.  

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet:  

I en tid der bevilgningene avtar er det forventet at fakultetet oppnår ekstern finansiering til den 

faglige virksomheten. At KMD har økt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) betydelig siden 

Dobbel 

uttelling

Dobbel 

uttelling

Dobbel 

uttelling

Dobbel 

uttelling

Dobbel 

uttelling

B B F B B F B B F B B F B B F
Griegakademiet - Institutt for musikk 18 48 3 15 39 5 12 31 3 5 57 9

Institutt for design 64 59 65 45

Kunstakad. - Institutt for samtidskunst 69 65 58 75

Sum 18 181 3 15 163 5 12 154 3 5 177 9 8 158 6
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Institutt for design         160         149         146         150 
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etableringen, er derfor svært positiv. KMD har også ambisjoner om at BOA-inntektene skal økes 

ytterligere i årene som kommer.  

Utover de faglige fordelene med BOA-prosjekter, er det potensielt store økonomiske fordeler. Økte 

BOA-inntekter gir økte resultatmidler, men størst gevinstpotensial ligger det i at BOA-inntekter kan 

bidra til at fakultetet kan opprettholde aktiviteter og ressurser, på tross av lavere bevilgninger. 

Forutsetningen er at inntektene dekker «eksisterende», og ikke bare «nye» kostnader i et BOA-

prosjekt. Det betyr at BOA-søknader i størst mulig grad bør søke inndekning av vitenskapelig ansattes 

forskningstid, samt andre direkte og indirekte kostnader ved KMD.  

Vitenskapelig kapasitet:  

UiB-ledelsen har uttalt at den ønsker at fakultetets nivå på vitenskapelige kapasitet ikke skal være 

lavere enn ved etableringen av fakultetet i 2017. For at dette ønsket skal opprettholdes må de 

økonomiske rammene opprettholdes på et nivå som gir grunnlag for det. Om UiB-ledelsen står ved 

dette blir et viktig premiss for økonomien fremover, og noe som fakultetet følger opp i 

budsjettforslag og -dialog.  

Øremerkede tildelinger: 

Selv om UiB trolig vil redusere sentrale avsetninger i 2023 som følge av stram økonomi, bør det 

fortsatt være mulig for KMD å hente ut en større andel øremerkede tildelinger.   

Tilpasninger til lavere rammer:  

KMD må også vurdere andre tiltak for tilpasning til lavere bevilgninger, og her er nevnt noen: 

• Stillinger og lønnskostnader: Den største utgiftsposten er lønnskostnader. Bemanningsplaner 

danner grunnlag for fakultetets lønnsbudsjetter, og tar som utgangspunkt at vitenskapelig 

kapasitet (se over) opprettholdes, inkl. arbeidsplikt til et økende antall ph.d.-stillinger. Samtidig 

må KMD forholde seg til de årlige rammene som tildeles fra UiB og se til at lønnsbudsjettene 

finner rom innenfor disse rammene. Dette vil bli vanskeligere å balansere fremover. 

• Reisekostnader. Både av klimahensyn og endrede reisevaner, er det forventet lavere kostnader til 

reiser. KD har allerede kuttet budsjettrammene til UH-institusjoner fordi man mener at 

pandemien har gitt endrede reisevaner.  

• Undervisningstilbud. Reduserte rammer til instituttene vil legge press på instituttenes 

undervisningstilbud.  

• EVU. KMD kan vurdere om det finnes et potensial for EVU som kan avhjelpe økonomien. 

• Areal og lokaler. Effektiv arealutnyttelse kan være vesentlig for husleiekostnadene. 

Møllendalsbakken 11 leies i dag til ca 20 stipendiater, og dekkes av brukerutstyrsmidler. 

Fakultetet må vurdere dette når brukerutstyrsmidlene opphører. Leiestedskostnad kan beregnes 

ved BOA-prosjekter og annen ekstern aktivitet der KMDs arealer benyttes – både for 

synliggjøring og ev. inndekning av kostnader. 

• Energikostnader. Forventer vesentlig økning i internhusleien fra 2023 pga. energikostnadene, 

som også ventes å bli den varige løsningen. Utover sentrale tiltak, kan KMD bidra med å redusere 

bruk av strømkrevende utstyr.    

• Inndekning av indirekte kostnader. Et økende antall ph.d.-stillinger og flere og større BOA-

prosjekter legger press på administrative ressurser. KMD må se til at det belastes indirekte 

kostnader på stipendiatene og prosjektene, slik at administrative ressurser dekkes.  
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Orientering:  
KMDs rapportering av student- og studiedata til DBH 15.10.22 

 

Student- og studiedata rapporteres fra UiB tre ganger årlig, henholdsvis 15. februar, 15. 
mars, og 15. oktober. Fakultetets studieadministrasjon registrerer alle studiedata fortløpende 
i FS (Felles studentsystem), mens UiBs studieadministrative avdeling (SA) koordinerer og 
sender samlet rapporterfor UiB til DBH. Data rapportert til DBH benyttes bl.a. i forbindelse 
med departementets beregninger knyttet til UiBs finansiering. DBH samler også inn data på 
vegne av SSB og NIFU. Det legges derfor stor vekt på at data blir riktig registrert og oppdatert 
til hver rapporteringsrunde. 
 
Det er viktig å se tallene i utvikling over tid, variasjoner forekommer naturlig. KMDs tall er 
generelt stabile, men vi er særlig oppmerksom på tendenser i tallmaterialet som kan vise 
endringer av betydning. Rapporteringsdata den 15. oktober viser tall fra vårsemesteret 2022, 
og ved oppstart høsten 2022, med følgende uttak av delrapporter som kort kommenteres i 
denne sammenheng: 
 

 Søknadsdata (for opptak H22) 
 Registrerte studenter (H22) 
 Eksamen (studiepoengproduksjon) 
 Oppnådde kvalifikasjoner (grader) (V22)  
 Utvekslingsstudenter (V22) 
 Personer i doktorgradsprogrammer (H21) 
 Oppnådde doktorgrader (V22) 

 
Søknadsdata (til oppstart H22): 

De siste årene har søknadstallene til KMD vært høyere enn før pandemien. Vi setter 
dette i sammenheng med en digital søknadsprosess der fysisk oppmøte på 
studiestedene ikke lenger var aktuelt som en del av opptaksprosessen. Selv om antall 
søknader gikk opp under pandemien holdt antall kvalifiserte søkere seg stabilt. For 
kommende opptak forventer vi at søkertallet går noe ned og at det da vil nærme seg 
tallene vi opplevde før pandemien. 

 
Registrerte studenter (H22): 

Antall registrerte studenter ved KMD holder seg relativt stabilt. De store utsvingene 
fra år til år gjelder, hovedsakelig innveksling og EVU-program som ikke går hvert år 
(både LN og HN). Også B3 har noe negativ utvikling frem til 2022, men dette henger 
sammen med tidligere korreksjoner for små kull.  

 
Eksamen (studiepoengproduksjon V22): 
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Studiepoengproduksjonen våren 2022 ser et lite fall fra 2021. 2021 skilte seg på sin 
side positivt ut med en stor oppgang fra normalen. Med det nærmer 2022 seg igjen 
normalen, men ligger likevel over med ca 10 hele 60-studiepoengsenheter. 

 
Oppnådde kvalifikasjoner (V22): 

Spesielt PPU har vist seg å være gjenstand for store svingninger i både 
studentantallet og antallet oppnådde kvalifikasjoner. I tillegg oppnås kvalifikasjon på 
kurator kun annenhvert år. Tar vi høyde for pandemien i tillegg kan vi ses å være 
innenfor normalen med de svingningene det innebærer. 

 
Utvekslingsstudenter (V22): 

Utveksling har de siste årene holdt seg ganske stabilt, til tross for pandemien. Vi så et 
lite fall i antall utreisende våren 2020, men deretter har antallet tatt seg opp igjen. Når 
det gjelder innreisende ser vi det samme med et større fall både våren 2020 og 2021 
sammenlignet med normalen. Våren 2022 har vi samme antall utreisende som før 
pandemien, mens innreisende ligger noe lavere. 

 
Personer i doktorgradsprogrammer (H21) 

Antall stipendiater ved KMD holder seg relativt stabilt. Vi ser også at tilfanget av nye 
stipendiater er jevnt. 

 
Oppnådde doktorgrader (V22) 

Gjennomstrømmingen på phd-programmet ved KMD holder seg jevnt. Våren 22 
fullførte 2 kandidater, samme som semesteret før. 

 
 

 

Frode Thorsen 
dekan   
 
 
                                                   Navn på saksbehandler 
      tittel  
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Orientering om forslag til medlemmer av ekstern komite – Evaluering av instituttene 

ved KMD 

 

 
Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

Fakultetsstyresak 20/19d: Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for 
kunst, musikk og design 

 

Fakultetsstyresak 59/20: Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for 
kunst, musikk og design 

 

Fakultetsstyresak 71/21i: Status for arbeidet med å evaluere instituttene ved Fakultet for 
kunst, musikk og design 

 

Sak 20/22 Oppnevning av styringsgruppe for prosjektet som skal evaluere instituttene ved 
KMD. 

 

Bakgrunn for saken 

Evalueringen av instituttene ved KMD var opprinnelig planlagt gjennomført i 2020, men ble 

besluttet utsatt til 2022 på grunn av pandemien. I planleggingen av prosjektet er det besluttet 

å gjennomføre en evalueringsprosess i to faser gjennom:  

1. Egenevaluering 

2. Eksternevaluering 

Det er gjennomført egenevaluering ved hjelp av SWOT-metoden (strengths, weaknesses, 

opportunities and threats) hvor alle ansatte har vært invitert til å delta. Formålet har vært å 

evaluere og vurdere de organisatoriske rammene som er etablert for/ved instituttene ved 

KMD for å avdekke: Muligheter, styrker, trusler og forbedringsområder i forhold til instituttets 

kjernevirksomhet. Konkret har det vært gjennomført tre fasiliterte «kartleggingskafeer,» en pr 

institutt påkoblet administrative og tekniske ansatte i månedsskiftet april-mai 2022.  

 

I forkant av hver kartleggingskafe ble det utarbeidet dataindikatorer og nøkkeltall for det 

respektive institutt (og fakultet) for å vise utvikling over tid i forhold til eventuelle endringer i 

ansattsammensetning, studenter og studier, forskning og økonomi. Instituttleder har vært 

ansvarlig for gjennomføring med bistand fra administrative ressurser ved KMD. HR-

avdelingen har bistått med å dokumentere og fasilitere diskusjonene. 
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Til saken 

I andre fase av evalueringen vil det bli oppnevnt en ekstern komite som gjennomgår og 

analyserer egenevalueringen og andre relevante data om institutt og fakultet som omhandler 

kjernevirksomheten:  

• Budsjett og økonomi  

• Programevalueringer, andre relevante evalueringer  

• Statistiske data om ansatte (årsverk, ansettelsesform, kompetansenivå og 

sammensetning innen stillingskategorier mv.)  

• Statistiske data om studenter (studietilbud, antall studenter, studiepoeng, opptak og 

gjennomføring mv.),  

• Stipendiatutvikling, KU-resultater/publikasjonspoeng  

Prosjektet ved KMD har i denne anledning henvendt seg til de tre instituttrådene og bedt om 

forslag på to medlemmer, hvorav en kan inngå i en slik ekstern komite. Potensielle 

medlemmer bør ha inngående kjennskap til- og kompetanse om:  

• Instituttets fagområder og fagtradisjoner 

• UH-sektoren nasjonalt og internasjonalt innenfor relevante fag 
 
Tilbakemelding fra instituttrådene 

Instituttrådene ved KMD har behandlet saken i møter henholdsvis 24. og 27. oktober og 

foreslår respektivt følgende medlemmer: 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk 

Instituttrådet foreslår Nora Kulset som medlem, og Morten Halle, Petter Fodnes og Ellen 

Ugelvik (i prioritert rekkefølge) som varamedlemmer i den eksterne evalueringskomiteen. 

 

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst 

Instituttrådet foreslår Sarah Lukovski, KHiO og Niels Avergaard Lehmann, Århus (medlem og 

vara) som mulige medlemmer i den eksterne evalueringskomiteen. 

 

Institutt for Design 

Instituttrådet foreslår Maziar Rein og Liv Andrea Mosdøl (medlem og vara) som mulige 

medlemmer i den eksterne evalueringskomiteen. 

Dersom Rein takker nei forespørres neste mann på listen og motsatt dersom Mosdøl takker 

nei. Dette for å opprettholde en kjønnsbalanse.  

 

Tone Bergan DOGA  

Booker NTNU Professor arkitektur/viskom 

Rafal Hanzl timelærer, tidligere Høyskolen på Innlandet. 

Siri Dokken KHiO 

 

Fakultetsstyret vil i desembermøtet få seg forelagt en sak om oppnevning av eksterne 

komitemedlemmer etter at det er gjennomført sonderinger med foreslåtte medlemmer. I tillegg 

vil styringsgruppen vurdere og foreslå medlemmer som kan supplere forslagene fra 

instituttene med kompetanse om kultursektoren og kompetanse om universitetenes-/sektorens 

virksomhet og rolle i samfunnet på overordnet nivå. 
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Forslag til vedtak 

Fakultetsstyret tar saken til orientering 

 

 
 
 
  
Frode Thorsen 
dekan  Synnøve Myhre 
  fakultetsdirektør  
 
  
 
Vedlegg: 
 
  
 
03.11.2022 Vidar Lidtun 
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