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Navneendring Institutt for kunst 
 
 

Institutt for kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ønsker å endre navn til 

Kunstakademiet. Forslaget om navneendring inngår som en del av KMDs arbeid med 

strategi og profilering. Dette følger anbefalingen fra styringsgruppen i forbindelse med 

etableringen av fakultetet, som ble vedtatt i Universitetsstyret 1.12.2016 (sak 154//16).  

 

Fakultet for kunst, musikk og design har vært gjennom et omfattende arbeid med strategi og 

profilering. I Institutt for kunst sitt innspill til KMDs strategi kommer det frem at en samlet 

fagstab og studentmasse foreslår Kunstakademiet som nytt navn på Institutt for kunst. 

Instituttet har levert en begrunnelse for navneendringen som kan leses i sin helhet vedlagt.  

 

Ønsket om å endre navn er begrunnet i et ønske om å fremstå med en tydelig identitet og 

profil for omverdenen. Begrepet kunstakademi er et gammelt internasjonalt og velkjent 

begrep som umiddelbart gir signaler om hva og hvem instituttet er.  

 

Institutt for kunst poengterer at det er svært viktig for dem å ikke bli anonymisert gjennom et 

nøytralt navn, men fremstå som en tydelig og sentral aktør på den internasjonale 

kunstutdanningsarenaen. Navnet Kunstakademiet vil bidra til at de fremstår med den 

identiteten og den faglige stemmen de over lang tid har opparbeidet seg.  

 

Kunstakademiet inngår i en nordisk navnepraksis for tilsvarende institusjoner vi konkurrerer 

og samarbeider med. Dette gjelder for eksempel Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i 

Oslo, Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Konstakademiet i Stockholm. 

Det gjelder også andre anerkjente kunstutdanningsinstitusjoner som Academy of Fine Arts i 

Helsinki, Jan van Eyck Academy i Amsterdam, Royal Academy of Arts i London og 

Académie des beaux-arts i Paris. 

 

Det kan også nevnes at alle de selvstendige kunstakademiene som de senere årene er blitt 

innlemmet i et breddeuniversitet har beholdt akademinavnet. I Norge gjelder det 

Kunstakademiet i Trondheim KiT (NTNU) og Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø 

(UiT).  
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FAKULTETSDIREKTØRENS KOMMENTARER: 

Fakultetsdirektøren ser at en navneendring til Kunstakademiet er av betydning for Institutt for 

kunsts identitet og egenart. Navnet er viktig for instituttets synlighet og tydelighet eksternt, 

noe som er av spesielt stor betydning for rekruttering av studenter og ansatte.  

 

Instituttleder ved Institutt for design har innsigelser til navneendringen (se vedlegg). Hun 

mener navneskiftet vil ha konsekvenser for sitt institutt. Videre at «Institutt for design stiller 

seg positiv til navneskifte dersom vi får anledning til å diskutere og drøfte konsekvensene av 

at design er det eneste av tre institutt som ikke har akademiet i navnet, og hva det betyr for 

fakultetet som helhet.» Instituttlederen stiller også spørsmål ved «helhetstanken og 

rekkefølgen av implementering av ny strategi og navnebytte».  

 

Fakultetsledelsen kan ikke se at den foreslåtte navneendringen vil ha negativ betydning for 

de andre instituttene. Tvert imot vil en tydeliggjøring av Institutt for kunsts profil kunne ha 

merverdi for hele fakultetet. Fakultetsdirektøren presiserer at dette kun dreier seg om å 

endre navn. Kunstakademiet vil følge normalordning i universitetets struktur og være 

organisert som et institutt, på lik linje med de andre instituttene ved fakultetet. 

 

Fakultetsdirektøren vil også påpeke at eventuell navneendring for Kunstakademiet har vært 

en del av hele sammenslåings- og strategiprosessen. I høringsutkastet som ble sendt ut var 

«Kunstakademiet» foreslått. 

 

Fakultetsledelsen har vært i dialog med universitetsledelsen, som mener at navnet bør 

inneha «Institutt for».. - benevnelsen for å a) ikke fravike fra UiBs navnepolitikk og b) for å 

synligjøre nivået i organisasjonen. Hvis man skriver «Kunstakademiet – Institutt for kunst» får 

man en språklig sett uheldig repetisjon av «kunst». Det samme problemet oppstår på 

engelsk: «Academy of Fine Art – Department of Fine Art. En mer smidig måte å løse det på 

vil være at det heter Kunstakademiet, men at det føyes til i all profilering og lignende: Institutt 

ved Fakultet for kunst musikk og design, UiB –  på engelsk: med tilføyelsen «Department at 

Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB. 

 

Fakultetsledelsen foreslår derfor navnet til å bli: Kunstakademiet (Engelsk; Academy of Fine 

art. Fakultetsledelsen er åpen for å drøfte andre og bedre forslag i møtet. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Fakultetsstyret slutter seg til Institutt for kunsts ønske om å endre navn til Kunstakademiet 

men at det føyes til i all profilering og lignende: Institutt ved Fakultet for kunst musikk og 

design, UiB –  på engelsk: med tilføyelsen «Department at Faculty of Fine Art, Music and 

Design, UiB, og ber om at saken tas videre til Universitetsstyret. 

 

 

 

MIKO/SYMY 02.05.18 

 

Vedlegg.  
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-154.pdf  

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-154.pdf


Vedlegg 1, Sak 4018 
 
Viser til styresak 12.april 2018, vedrørende navneendring fra «Institutt for kunst» til 
«Kunstakademiet». 
 
I prosessen med ny strategiplan for KMD har Institutt for design klare innsigelser, og 
stiller spørsmål til helhetstanken og rekkefølgen av implementering av ny strategi og 
navnebytte. Det er ikke motstand for at Institutt for kunst får et tilleggs-navn; 
Kunstakademiet, men konsekvensene det får for hele fakultetet som er inne i en 
kritisk fase med bygging av et nytt kunstnerisk fakultet.  
 
Vi er bekymret for signalene det gir til studenter og faglige ansatte ved design i 
forhold til et felleskap og helhetstenking. 
 
Institutt for design stiller seg positiv til navneskifte dersom vi får anledning til å 
diskutere og drøfte konsekvensene av at design er det eneste av tre institutt som 
ikke har akademiet i navnet, og hva det betyr for fakultetet som helhet. Forslag fra 
studenter og ansatte har kommet med forlag på Design Akademiet/ Design 
Academy, som er vanlig navn på internasjonale likestilte design utdanninger. 
 
 
Viktig at vedlagt utdrag fra saksorientering fra Institutt for kunst gjelder samtlige 
institutter. Siterer: 
I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av KHiB til UiB ble noen avgjørende 
prinsipper slått fast, og kanskje noe av det mest sentrale var knyttet til identitet og  
egenart. Det var av stor betydning at identitet og egenart hos de tidligere avdelingene 
på KHiB og Griegakademiet– Institutt for musikk skulle opprettholdes i det nye 
Fakultet for kunst, musikk og design. Sentralt for at en virksomhetsoverdragelse 
kunne skje, var blant annet at KHiB da var i ferd med å ferdigstille et eget bygg i 
Møllendalsveien 61 – og at det var igangsatt et omfattende arbeid for nye  
nettsider. Begge disse faktorene var avgjørende for at KHiB som selvstendig 
institusjon kunne opphøre og inngå i og bli virksomhetsoverdradd til den større 
organisasjonen UiB. Underveis i forberedelses prosessen ble selvsagt 
navnespørsmålet også et viktig tema, både navnet på fakultetet og navnet på de tre 
instituttene. Fakultetsnavnet ble det nokså fort enighet om og navnet ble fort 
innarbeidet, både med sitt fulle navn Fakultet for kunst, musikk og design og med 
kortnavnet KMD.  
 
Det er ingen tvil om at prosessen frem mot endelig vedtak om 
virksomhetsoverdragelse gikk fort unna våren 2016. De endelige navnene på de tre  
instituttene ble derfor ikke vedtatt i forbindelse med vedtak om 
virksomhetsoverdragelse i UiB sitt styremøte 2. juni 2016, sak 70/16.  
Styringsgruppen tilrådte at det nye fakultetet selv skulle bestemme endelige navn på 
de tre instituttene – i tråd med Prosjektgruppens anbefaling. Det ble likevel 
understreket at navnevalget må reflektere de enhetene de tre fagmiljøene tidligere 
hadde representert. 

 



Vedlegg 2, Sak 4018 

 

KUNSTAKADEMIET – Academy of Fine Art – hvorfor det? 

Notat 26. 2.2018 

Av Aashild Grana, instituttleder 

 

 

BAKGRUNN 

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av KHiB til UiB ble noen avgjørende prinsipper slått fast, 

og kanskje noe av det mest sentrale var knyttet til identitet og egenart. Det var av stor betydning at 

identitet og egenart hos de tidligere avdelingene på KHiB og Griegakademiet – Institutt for musikk 

skulle opprettholdes i det nye Fakultet for kunst, musikk og design. 

 

Sentralt for at en virksomhetsoverdragelse kunne skje, var blant annet at KHiB da var i ferd med å 

ferdigstille et eget bygg i Møllendalsveien 61 – og at det var igangsatt et omfattende arbeid for nye 

nettsider. Begge disse faktorene var avgjørende for at KHiB som selvstendig institusjon kunne 

opphøre og inngå i og bli virksomhetsoverdradd til den større organisasjonen UiB. 

 

Underveis i forberedelsesprosessen ble selvsagt navnespørsmålet også et viktig tema, både navnet 

på fakultetet og navnet på de tre instituttene. Fakultetsnavnet ble det nokså fort enighet om og 

navnet ble fort innarbeidet, både med sitt fulle navn Fakultet for kunst, musikk og design og med 

kortnavnet KMD.  

 

Griegakademiet – Institutt for musikk ble også raskt integrert i den nye logoen som allerede var 

under utarbeidelse, en logo som også har vist seg å være svært vellykket. Fakultetet har dermed klart 

å markere sin visuelle profil gjennom egen logo, egne nettsider og gjennom bygget i Møllendal, noe 

som vil bli ytterligere forsterket når Griegakademiets nybygg på nabotomten blir realisert innen 

overskuelig fremtid. 

 

INSTITUTTNAVN 

Litt vanskeligere ble det når instituttnavnene skulle fastsettes.  

 

Griegakademiet – Institutt for musikk har vært en del av UiB siden 1996 og fikk i sin tid gjennomslag 

for sitt navn når Musikkonservatoriet ble en del av universitetet. Dette var nettopp for å synliggjøre 



og markere identitet og egenart både nasjonalt og internasjonalt og for å unngå anonymisering inn i 

en større organisasjon.  

 

For Griegakademiet var både akademi-begrepet og Grieg-navnet viktig for faglig synlighet og 

identitet. En slik navnebruk må ses i en internasjonal kontekst og mange studiesteder for utøvende 

musikk og komposisjon bruker akademibegrepet. Flere knytter også an til velkjente 

musikkpersonligheter, som for eksempel Mozarteum, Franz Liszt Academy of Music og F. Chopin 

Univertsity of Music. I nordisk sammenheng er de to internasjonalt mest kjente komponistene 

Sibelius og Grieg, knyttet til Sibeliusakademiet i Helsinki og Griegakademiet i Bergen. 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk er et navn som både ansatte og studenter i dag hegner om og 

verdsetter svært høyt. Navnet gir gjenklang både nasjonalt og internasjonalt og sier umiddelbart noe 

om hvem dette er og hva de driver med.  

 

Det er ingen tvil om at prosessen frem mot endelig vedtak om virksomhetsoverdragelse gikk fort 

unna våren 2016. De endelige navnene på de tre instituttene ble derfor ikke vedtatt i forbindelse 

med vedtak om virksomhetsoverdragelse i UiB sitt styremøte 2. juni 2016, sak 70/16. 

Styringsgruppen tilrådte at det nye fakultetet selv skulle bestemme endelige navn på de tre 

instituttene – i tråd med Prosjektgruppens anbefaling. Det ble likevel understreket at   

navnevalget må reflektere de enhetene de tre fagmiljøene tidligere hadde representert. 

 

For å følge UiB sine navnetradisjoner, ble navnene Institutt for kunst og Institutt for design foreslått 

som foreløpige navn, uten noen videre diskusjon eller forankring i fagmiljø eller blant studenter i de 

respektive avdelingene. Dette til tross for at det ettertrykkelig står i Prosjektgruppens rapport fra 

Fase to: Navn på institutt skal bestemmes av de som arbeider der og avgjøres senere. 

Griegakademiet – Institutt for musikk beholdt sitt navn. 

 

På Avdeling for KUNST gjorde vi et raskt vedtak der samtlige fagansatte og studenter stilte seg bak 

navnet Kunstakademiet. Det må understrekes at det ikke var mye tid til omfattende og dyptpløyende 

diskusjoner, men det var likevel en klar holdning at det foreslåtte navnet Institutt for kunst var 

dekkende for vår egenart og identitet og dermed heller ikke kunne aksepteres. 

 

I sakspapirene til Universitetsstyret 1.12.2016, sak 154/16 står følgende merknad: Samlet stab og 

studenter ved Avdeling for kunst/KHiB krever i brev datert 14.11.2016 at det foreslåtte navnet 

«Institutt for kunst» endres til «Kunstakademiet, Institutt for kunst». Styringsgruppen tilrår at 



forslaget om navneendring for Institutt for kunst inngår som en del av det nye fakultetets arbeid med 

strategi og profilering. 

 

KUNSTAKADEMIET – hvorfor det? 

Kunstutdanningen i Bergen har lange tradisjoner – 245 år – og har selvsagt gjennom årene 

gjennomgått store endringer som resultat av fusjoner og sammenslåinger.  

 

Dagens Institutt for kunst består av tidligere Avdeling Kunstakademiet og Avdeling for Spesialisert 

Kunst som ble sammenslått i 2012 under navnet Avdeling for kunst under samlelogoen KHiB. Vi 

erkjenner våre lange tradisjoner der både den materialbaserte og det konseptuelle tilnærmingen til 

kunst er ivaretatt, og der akademitradisjonen er den bærende tilnærmingen og der også begrepet 

kunstakademiet i dagligtale har fulgt med oss etter sammenslåingen.  

 

Begrepet kunstakademi er et gammelt internasjonalt og innforstått begrep som umiddelbart 

signaliserer hva vi er og hvem vi er: Kunstakademiene utdanner selvstendige, uavhengige 

billedkunstnere som skal settes i stand til å overleve med sin egen kunstneriske praksis på 

internasjonalt nivå. Instituttet vårt opprettholder en sterk internasjonal status og rekrutterer både 

studenter og stab internasjonalt.  

 

Vi konkurrerer og samarbeider med andre kunstakademi, både i Norge og internasjonalt, som for 

eksempel Kunstakademiet ved KHiO, Kunstakademiet i Trondheim KiT (NTNU), Kunstakademiet ved 

Universitetet i Tromsø (UiT), Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, Konstakademiet i 

Stockholm, Akademin Valand i Gøteborg. Det er dessuten viktig å merke seg sentrale og historisk 

viktige kunstutdanningsinstitusjoner som for eksempel Academy of Fine Arts i Helsinki, Jan van Eyck 

Academy i Amsterdam, Royal Academy of Arts i London og Académie des beaux-arts i Paris. 

 

Etter virksomhetsoverdragelsen av KHiB til UiB, ble det av stor betydning for oss at vi ikke skulle bli 

anonymisert gjennom et nøytralt navn, men tvert imot fremstå som en tydelig og sentral aktør på 

den internasjonale kunstutdanningsarenaen. Navnet Kunstakademiet vil bidra til at vi kan fremstå 

med denne identiteten og faglige stemmen som vi over lang tid har opparbeidet oss. 

 

Det er også viktig å understreke at de selvstendige kunstakademiene som de senere årene er blitt 

innlemmet i et breddeuniversitet, har beholdt akademinavnet, som for eksempel KiT 

/Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og Kunstakademiet ved Artisk Universitet/UiT og Akademin 

Valand ved Gøteborgs Universitet.  



 

KUNSTAKADEMIET = Institutt ved UiB 

Det er også viktig for oss å understreke at navnet ikke på noen måte vil endre på instituttets status 

innad i UiB. Vi både ønsker og vil selvsagt være et institutt med de rettigheter, ansvar og forpliktelser 

det innebærer i UiB-systemet. Vi begynner etterhvert å finne oss til rette i systemet og ser store 

muligheter for tverrfaglig samarbeid med resten av forsknings- og utdanningsmiljøene ved 

universitetet og er overbevist om at våre bidrag vil kunne både berike og utfordre fagmiljøene som 

nå har blitt våre nære kolleger. 

 

AVSLUTNING 

I vårt innspill til strategi 2018 – 2022 for Fakultet for kunst, musikk og design foreslår vi navnet 

Kunstakademiet som endelig navn på vårt institutt.  

 

Avslutningsvis skal det understrekes at det bak navneforslaget står en samlet fagstab og 

studentmasse. Instituttrådet fattet i møte den 12 februar 2018 et enstemmig vedtak om navnet 

Kunstakademiet UiB. 


