
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N

 Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 70/16, Etablering av kunstnerisk fakultet
 Styresak 71/16, Prioritering av større byggeprosjekt
 Styresak 107/15, «KHiB - UiB strukturutredning 2015 – anbefaling om videre 

utredning av et kunstnerisk fakultet ved UiB».  

Saken gjelder:

Kongen vedtok i statsråd den 17.juni 2016 overdragelse av virksomheten ved Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen, KHiB, til Universitetet i Bergen for å etablere et nytt fakultet for 
kunst, design og musikk. Hovedformålet til det nye fakultetet skal være utdanning, 
kunstnerisk utviklingsarbeid, forsking og formidling innen kunst, design og musikk

Som oppfølging av universitetsstyrets vedtak i sak 70/16 gis det i denne saken forslag til 
hvordan arbeidet med overdragelsen skal organiseres i høst. 

Prosessen vil ledes av en styringsgruppe med representanter fra faglig og administrativ 
ledelse fra KHiB og UiB. Det foreslås også å opprette en 20% delstilling som interimsdekan 
for å ivareta det faglige ansvaret for etableringen av det nye fakultetet. Rektor ved KHiB vil 
kunne inngå i stillingen og vil som del av funksjonen lede styringsgruppens arbeid. En 
prosjektgruppe vil koordinere prosessene og legge fram forslag til budsjett og organisering 
for styringsgruppen. Det etableres også en faglig referansegruppe bestående av 
vitenskapelig ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet som vil gi faglige innspill 
underveis i arbeidet. Kunnskapsdepartementet har bevilget kr 5 mill. for å bidra til 
finansiering av prosessen.

vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar forslaget til organisering av arbeidet med etablering av et 

nytt kunstnerisk fakultet ved UiB og imøteser status for arbeidet i løpet av høsten.
2. Styret ber om å få forelagt styringsgruppens anbefalinger om det nye kunstneriske 

fakultetet i desembermøtet. 
3. Rektor Gerd Tinglum ved KHiB oppnevnes som interimsdekan i 20% stilling fra 

1.9.2016 og til ny organisasjon og ledelsesstruktur er etablert for fakultetet. 

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Dato: 28.06.2016
Arkivsaksnr: 2015/11379

Universitetsstyret
86/16
25.08.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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28.06.2016/Kari Fuglseth

Vedlegg
1 Saksframstilling - Prosess for overdragelse av Kunst- og 

designhøgskolen til UiB
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr:
Universitetsstyret 86/16 25.08.2016 2015/11379

Prosess for overdragelse av Kunst- og designhøgskolen til UiB
Initiativet til utredning av mulig samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen og 
Griegakademiet ble tatt av institusjonene selv høsten 2014. Etter utredning i to faser vedtok 
universitetsstyret etableringen av et nytt kunstnerisk fakultet for kunst, design- og musikk i 
møte 2. juni, sak 70/16. Kongen vedtok i statsråd den 17.juni overdragelse av virksomheten 
ved Kunst- og designhøgskolen til Universitetet i Bergen for å etablere det nye fakultetet for 
kunst, design og musikk.

Hovedformålet til det nye fakultetet skal være utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, 
forskning og formidling innen kunst, design og musikk. Gjennom de ulike 
studieprogrammene er målet å utdanne skapende kunstnere, designere og musikkutøvere. 
Fakultetet vil også utdanne kandidater innenfor nærliggende fagområder der kompetanse 
innen skapende kunst, design, og musikk inngår. Det gjelder blant annet musikkterapi, 
musikkvitenskap, skapende kuratorpraksis og pedagogikk for kunstnere, designere og 
musikere.

Det nye fakultetet skal inkludere alle nåværende fagfelt ved KHiB og Griegakademiet og 
starte opp med tre institutter. Prosessen med overdragelse av KHiB skal ta utgangspunkt i 
de premisser som styret ellers har vedtatt i sak 70/16. Det legges opp til følgende 
organisering av arbeidet: 

Samlokalisering
En samlokalisering med KHiB i Møllendal er blitt aktualisert i forbindelse med utredningen 
om å etablere et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB. KHiB flytter i mai 2017 hele sin virksomhet 
inn i landets første spesialtilpassede nybygg for kunst- og design. Statsbygg eier nabotomten 
og det har vært dialog om mulig bygg for Griegakademiet på denne tomten. Ut fra de 
tilbakemeldinger som er kommet både fra brukere og Statsbygg vil tomten kunne gi plass til 
de arealbehov Griegakademiet har. I sak 71/16 ga styret sin tilslutning til å prioritere et slikt 
nybygg over statsbudsjettet. En samlokalisering vil også gi betydelige synergieffekter både 
på administrativ bemanning og arealbruk. Etablering av et kunstnerisk fakultet gir et 
momentum og en unik mulighet for samlokalisering med nybygget til Kunst- og 
designhøgskolen i Møllendal. Samlingen av disse fagmiljøene vil ha stor betydning for 
utvikling av kulturbyen Bergen.

Interimsdekan 
Arbeidet med rammene og organisering av den faglige virksomheten ved det nye fakultetet 
bør komme raskt i gang og det anbefales å opprette en interimsløsning for faglig ledelse i 
høst for å sikre kontinuitet i dette arbeidet. Interimsdekanen vil ha et særskilt ansvar for å 
legge til rette for de faglige ambisjonene for det nye kunstneriske fakultetet. Det omfatter 
også å utvikle det tverrfaglige samarbeidet som er en klar ambisjon, og vedkommende vil 
kunne ha fullmakt til å nedsette faglige utvalg til støtte i arbeidet. 
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Det foreslås også at interimsdekanen leder styringsgruppen for prosessen med etablering av 
det nye fakultetet i høst. Som leder av styringsgruppen vil interimsdekanen også påse at 
organisering og dimensjonering av administrasjonen og forslag til budsjett støtter opp om 
den faglige kjernevirksomheten ved det nye fakultetet. Universitetsledelsen vil foreslå at 
interimsdekanen tilknyttes UiB i form av en delstilling på 20 % og at vedkommende inngår i 
universitetets møtearenaer for dekangruppen og for faglig ledelse når det er hensiktsmessig. 
I samråd med KHiB foreslås det å engasjere nåværende rektor ved KHiB, professor Gerd 
Tinglum, i stillingen i perioden 01.09.16 – 31.12.16. 

Styringsgruppe
Prosessen skal ledes av en styringsgruppe bestående av faglig ledelse ved KHiB, 
Griegakademiet og representanter fra den øverste administrative ledelsen ved de to 
institusjonene samt fra fagforeningene. Styringsgruppen får følgende sammensetning:
Rektor Gerd Tinglum, KHiB, leder
Instituttleder Frode Thorsen, Griegakademiet, UiB
Direktør Cecilie Ohm, KHiB
Ass. universitetsdirektør Tore Tungodden, UiB
Fagforeningene

Prosjektgruppe
For å gjennomføre arbeidet med virksomhetsoverdragelse, utrede og legge til rette for valg 
av ledelsesmodell, foreslå organisering av de administrative tjenestene, og utforme 
budsjettforslag for 2017 opprettes det en prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal legge til 
grunn for sitt arbeid de premissene som er lagt gjennom fase II i utredningen og i styrets 
vedtak i sak 70/16. Åpningsbalansen for det nye fakultetet skal bestå av dagens budsjett ved 
KHiB samt dagens budsjett for GA, og husleieøkning som følge av at KHiB flytter i Møllendal 
dekkes innenfor KHiBs eksisterende ramme. Fakultetets administrative tjenester skal 
organiseres på fakultetsnivå med støtte for institutter og fagmiljøer. Tjenester knyttet til 
eiendomsdrift, arkiv, bibliotek og IT-drift skal flyttes til UiBs sentrale avdelinger. 

Prosjektgruppen vil bestå av administrativt ansatte ved KHiB, UiBs sentraladministrative 
avdelinger og Griegakademiet. Prosjektgruppen vil også ivareta et løpende 
kommunikasjonsarbeid i prosessen. Prosjektgruppen vil ledes av stabsdirektør Kari Fuglseth, 
Universitetsdirektørens kontor. 

Faglig referansegruppe
For å ivareta en løpende dialog med den faglige virksomheten ved KHiB og Griegakademiet 
etableres det en faglig referansegruppe bestående av to representanter fra hvert av de tre 
instituttene som vil inngå i det nye fakultetet og med representanter fra studentene fra KHiB 
og Griegakademiet.

Samarbeid med vernetjenesten
Det etableres også et fast dialogpunkt for medvirkning fra vernetjenesten ved de to 
institusjonene som sikrer god involvering i saksforberedelser til styringsgruppen. 

Kunstnerisk Ph.d program
En sentral ambisjon for opprettelse av et kunstnerisk fakultet er at det etableres et eget 
kunstnerisk Ph.d program. Krav til kunstnerisk kjerne står sentralt, koblet med krav til 
refleksjon omkring prosess, metoder og kontekst, og synliggjøring av resultat. Arbeidet med 
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etablering av dette programmet vil foregå i samarbeid mellom Forskningsadministrativ 
avdeling og ledelsen ved KHiB. Styret vil få til behandling forslag om et slikt program som 
egen styresak i løpet av høsten 2016.

Disponering av tildelt bevilgning fra KD
Prosessen med overdragelse av KHiB omfatter kostnader knyttet til IT-nett, overføring av 
driftsansvar og harmonisering av for IT-systemer. I tillegg påløper det midlertidige kostnader 
for å ivareta en midlertidig ledelsesfunksjon og til prosjektledelse. Kunnskapsdepartementet 
har bevilget kr 5 mill. til prosessen med overdragelse og midlene vil dekke kostnadene 
knyttet til overdragelsen og vil også benyttes til felles faglige tiltak for å videreutvikle det 
faglige samarbeidet mellom Kunst- og designhøgskolens fagmiljøer og Griegakademiet. 
 
Universitetsdirektørens kommentarer: 
Overdragelsen av virksomheten ved KHiB vil styrke Universitetet i Bergen og vil gi 
fagmiljøene i KHiB og UiB gode forutsetninger for å videreutvikle sine roller og profil på 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Det vil tydeliggjøre kunstfagenes arbeidsformer og innhold 
og bidra til å heve ambisjonene for disse fagene ved UiB. En svært viktig premiss for å 
lykkes i det videre arbeidet med overdragelsen er å bygge videre på den faglige entusiasmen 
og ambisjonene som er kommet tydelig til utrykk gjennom utredningsarbeidet. 

Universitetsstyret har gitt tydelige premisser for overdragelsen som skal gjennomføres i høst. 
Strukturen som er foreslått for prosessen legger opp til et fortsatt tett samspill mellom 
institusjonene og med bred medvirkning blant vitenskapelige og administrativt ansatte, 
studentene, fagforeningene og vernetjenesten. Alle ansatte ved KHiB skal overføres med 
sine stillinger til universitetet etter prinsippene for virksomhetsoverdragelse. Arbeidet med 
denne prosessen er i gang, og universitetet har god kompetanse på gjennomføring av slike 
prosesser.

Det er viktig å skape størst mulig forutsigbarhet og sikker drift for det nye fakultetet i første 
fase. Fakultetet vil få videreført dagens budsjettrammer og det skal på plass en 
interimsordning for styring og ledelse fra 2017 som gjør at fakultetet kommer i fase med 
resten av universitetet med hensyn til valg/ansettelse av faglig ledelse og fakultetsstyre.

UiB er allerede godt i gang med å overta driftsansvaret for KHiB. Overføring av KHiB til 
universitetets datanettverk ble startet i vår for å ivareta en sikker og planmessig overflytting 
av alle brukere på KHiB til universitetet. I løpet av juni overtok UiB driften av KHiBs maskiner 
for de administrative ansatte. «UiB-nett» er nå installert i KHiBs nåværende bygg og KHiB 
har utrykt stor tilfredshet med prosessen. Arbeidet fortsetter med overføring av vitenskapelig 
ansatte og studenter og for innfasing av KHiB i UiBs administrative støttesystemer så langt 
det er hensiktsmessig. Arbeidet ledes av IT-avdelingen med bred deltakelse fra universitetets 
systemeiere og KHiB.

28.06.2016/Kari Fuglseth
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N

 Etatsstyring 2016 – departementets tilbakemelding

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Sak 10/16: Tildelingsbrev for 2016: 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-010.pdf

Saken gjelder:

I brev datert 13. 6.2016 (vedlegg) har departementet gitt en skriftlig tilbakemelding til UiB på 
bakgrunn av Årsrapport (2015-2016) tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 og 
resultatrapporteringen til DBH. 

Departementet viser i sin tilbakemelding spesielt til temaer som regjeringen er særlig opptatt 
av, herunder strukturarbeid, arbeid med utdanningskvalitet og studiegjennomføring, 
oppfølging av langtidsplanen og EU- strategien og oppfølging av strategien Lærerløftet. 

Departementet peker blant annet på at UiBs vektlegging av tverrfaglighet og etablering av 
kunnskapsklynger vil kunne styrke universitetets arbeid for å møte store 
samfunnsutfordringer som er omtalt i regjeringens langtidsplan og i Horisont 2020. Videre ser 
departementet positivt på UiBs og Kunst- og designhøgskolen i Bergens vedtak om 
overdragelse av Kunst- og designhøgskolen i Bergen til UiB. (Prosessen er beskrevet i sak 
86/16.)  

Når det gjelder resultater og måloppnåelse peker departementet særlig på følgende 
utfordringer: 
- andel studenter på bachelor som gjennomførte på normert tid, 
- kandidattall på farmasi, medisin, tannpleier, PPU, PPU-Y, 
- det forventes større inntekter fra EU, 
- vannskaderisikoen ved universitetsmuseet synes relativt høy selv etter flytting. 

Departementet forventer at UiB øker antall lærlinger betydelig innen oktober 2016. Videre 
gjør departementet det klart at det forventes at utviklingen med at andelen midlertidig 
ansettelser har fortsatt å øke, snur i 2016.

Universitetsdirektørens kommentarer: 
Det forventes at UiB iverksetter nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingene fra 
departementet. 

Det vises til omtalen av universitetsdirektørens måloppnåelse i styresak 88/16 for en mer 
detaljert gjennomgang av resultater og mål.

Dato: 04.08.2016
Arkivsaksnr: 2014/10614

Universitetsstyret
87/16
25.08.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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