
 

 

 
 FAKULTETSSTYREMØTE 
 Fakultet for kunst, musikk og design 
 16. 06.2022. kl 10 til kl 15
  Møllendalsveien 61, Rom 303, 3. etasje 
 
 
Fremmøtt: Svein Bjørkås, Hilde Kramer, Kjerstin Tønseth, Pauliina Pöllänen, Marie Haugen, Frode 
Thorsen, Jostein Gundersen, Synnøve Myhre, Hild Borchrevink, Renate Prokopcika. 
Meldt forfall: Wolfgang Shmid, Ruth Grung, Thomas Dahl. 
Sekretær: Mona Størseth Emmerhoff 

 
 
Agenda 
Sak 35/22 Godkjenning av saksliste og innkalling 
  Godkjent  

Sak 36/22 Godkjenning av protokoll fra 5. mai. 
  Godkjent 

Sak 37/22 Budsjettprosess 2023 
Vedtak: Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2023 til orientering.  

Sak 38/22 Økonomirapport per mai 
  Vedtak: Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2022 til orientering 

Sak 39/22 Handlingsplan for KMD for å redusere bruken av midlertidige stillinger 
Vedtak:  
1. Fakultet for kunst, musikk og design bruker midlertidige stillinger i henhold til 
gjeldende lover og i tråd med nasjonale og lokale politiske retningslinjer. 
 
2. Fakultetsstyret vedtar følgende måltall i årsverk for midlertidige stillinger (i 
henhold til ny nasjonal styringsparameter): 
 

Måltall 2022 2023 2024 2025 
Faste stillinger, ikke 
inkludert åremål 

80,4 81,5 82,4 83,3 

Midlertidige  9,1 8,1 7,2 7,2 
Antall stillinger totalt 90,5 90,5 90,5 90,5 
Prosentandel 
midlertidige (alle) 

9 % 9 % 8 % 8% 

 
3. Fakultetsstyret får presentert status for bruk av midlertidige stillinger senest i 
februar hvert år, og har da mulighet for å foreta en revisjon av måltallene. 

 



 

 

Sak 40/22 Reakkreditering bachelor program utøvende musikk eller komposisjon 
Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til studiekvalitetskomiteen sin anbefaling, og 
godkjenner saken om reakkreditering av bachelorprogrammet i utøvende musikk eller 
komposisjon. Fakultetsstyret gir uttrykk for at det er gjort et svært godt og viktig 
arbeid i fagmiljøene og i studieadministrasjonen. 
 

Sak 41/22 Status for Ph.d. innstillinger ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst  
 Unntatt offentlighet 
 Vedtak: 
1) Fakultetsstyret slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksforelegget og 
forventer at de skisserte tiltakene iverksettes. 

2) Fakultetsstyret ønsker å bli orientert om situasjonen i kommende møter. 
 

Sak 42/22 Utvidelse av stilling som professor ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst 
for den resterende del av åremålsperioden. Unntatt offentlighet. 
Vedtak: Fakultetsstyret vedtar å utvide Anne Szefer Karlsens stilling som professor 
ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst fra 75 % til 100 % for den resterende 
del av åremålsperioden fra 01.07.2022. 
 

Sak 43/22 Oppfølging av nettsideevaluering 
Vedtak: Det oppnevnes en arbeidsgruppe for videre oppfølging av tiltakene som ble 
foreslått i evalueringen. Fakultetsdirektør utpeker arbeidsgruppen. 

  

Sak 44/22 Fullmakts- og drøftingssaker 
 Ingen saker 

 

Sak 45/22 Orienterings- og referatsaker 

a) Utvikling av system for planlegging av undervisning. 
b) Studiekvalitetsmelding 
c) Årsrapport for lokalt HMS arbeid 2021 – tilbakemelding fra UiB dir. 
d) Løypemelding implementering av nye studieplaner  
e) NOKUT tilsyn- fremdriftsplan 
f) Høringssvar- Kjærulf utvalget om akademisk ytringsfrihet 
g) Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyret 2022 – 2023. 
h) UKH – kda Universitets- og høgskolerådet for kunst, design og arkitektur. Muntlig orientering 
i) Kjøreregler for når vi serverer alkohol ved arrangementer i KMD-regi. 
j) Valgstyre ved KMD 2022 – 2025. 

 
 



 

 

Sak 46/22 Eventuelt 
Nybygg Griegakademiet:  
Prosjektet og planleggingen går videre. Men man ser trusler i form av kraftig prisstigning som gjør at 
man må gjøre reduksjoner i prosjektet. Gjort et arbeid for å forsøke å kutte i volum. Understreket 
overfor departementet at man ikke kan kutte mer i prosjektet og ble hørt.  
 

Setter av tid til styrets halvtime. 
Utsettes til 8. september. 


