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Referat fra Informasjons- og drøftingsutvalget ved Fakultet for kunst, 
musikk og design 

 
Til stede: Kari Merete Paulsen (leder), Trude Mathiesen, Steinar Sætre, Synnøve Myhre, 

Vidar Lidtun (sekretær) 

 

Forfall: Simon Gilbertson HVO (observatør) 

 

I  Innkalling og saksliste godkjent 

 

II Referat fra møtet 11.11.2020 godkjent. Ingen saker under 

eventuelt 

 

Informasjonssaker 

A) Sluttorientering om verkstedsevalueringen – muntlig 

B) Den store kalenderen 

C) Brev om mangfold, likestilling og inkludering 

D) Opptaksreglement – løypemelding 

E) Infrastruktur utvalget- løypemelding 

 

Drøftingssaker 

Sak 33/20 Budsjettfordeling – Forslag til rammetildeling til institutter og 

enheter  

 

Møtebehandling Fakultetsdirektør redegjorde for saken som omhandler første del 
av fordelingen av KMDs budsjett for 2021 i samsvar med vedtatte 
modeller for budsjettfordeling, herunder økonomiske utfordringer. 
Langsiktig bemanningsplanlegging, basert på universitetsledelsens 
signaler om å legge til grunn vitenskapelig kapasitet på 2017 -nivå 
vil bli behandlet i fakultetsstyret i februar 2021. IDU er positiv til at 
KMD er tilført 1 mill kroner som tilskudd til økte forskningsandeler i 
tillegg til at det er avsatt 1 mill kroner til en sentral strategisk post 
for å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB med plan om 
ytterligere opptrapping.  
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Sak 34/20 Økonomistatus pr november 2020 
 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om økte overføringer pr. november 

knyttet til lavere aktivitet i all hovedsak grunnet Koronasituasjonen.  
 
Sak 35/20 Revisjon av handlingsplan for forskerutdanning 
 
Møtebehandling Revisjon av handlingsplanen er knyttet til det systematiske 

arbeidet med oppfølging av fakultetets strategi. Handlingsplanen 
er oppdatert, justert og presisert. 

 
Sak 36/20 Revisjon av handlingsplan for bidrags og oppdragsfinansiert 

aktivitet (BOA) 
 
Møtebehandling Revisjon av handlingsplanen er knyttet til det systematiske 

arbeidet med oppfølging av fakultetets strategi. Handlingsplanen 
er oppdatert, justert og presisert. 

 
Sak 37/20 Revisjon av handlingsplan for studentrekrutering 
 
Møtebehandling Revisjon av handlingsplanen er knyttet til det systematiske 

arbeidet med oppfølging av fakultetets strategi. Handlingsplanen 
er oppdatert, justert og presisert. 

 
Sak 38/20 Revisjon av handlingsplan for forskningsinfrastruktur 
 
Møtebehandling Revisjon av handlingsplanen er knyttet til det systematiske 

arbeidet med oppfølging av fakultetets strategi. Handlingsplanen 
er oppdatert, justert og presisert. 

 
Sak 39/20 Eventuelt 


