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Statsbudsjett 2019 – endret finansiering for kunst og design  

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

 Fakultetsstyresak 64/18, 45/18b og 36/18b om Budsjettprosess 2019 

 Universitetsstyresak 49/18 Budsjettprosessen for 2019 

 Kunnskapsdepartementets budsjettforslag  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613484/ 

 Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-

til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/ 

 

Saken gjelder: 

 Forslag til statsbudsjett 2019 og endret finansieringsmodell for kunst og design 

 

Forslag til statsbudsjett 2019 for KMD 

I denne saken trekkes frem de for KMD mest sentrale føringene i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2019. Departementets forslag til endret finansiering av kunst og design vil 
være av stor betydning for KMD i årene fremover. 
 
Endret finansiering av kunst og design 

Tidligere har KHiB (kunst og design) kun vært omfattet av resultater på 
doktorgradskandidater, mens Griegakademiet har vært fullt ut omfattet av KDs 
finansieringsmodell. Forut for virksomhetsoverdragelsen av KHiB pr 1.1.2017 ble følgende 
styrevedtak gjort ved begge institusjonene, UiB og KHiB: Finansieringen av det nye fakultetet 
bør følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid 
nasjonalt.  
 
I 2018 har KD hatt under vurdering å innlemme kunst- og design (gamle KHiB) i 
finansieringsmodell som UiB for øvrig, og UiB har levert et innspill om dette til 
Kunnskapsdepartementet (KD).  
 
KD har i forslag til statsbudsjett for 2019 innlemmet tidligere kunst og design i 
finansieringssystemet fullt ut fra 2019. Fra Statsbudsjettet 2019: 

«Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), som blei slått saman med Universitetet i 
Bergen 1. januar 2017, var berre omfatta av doktorgradsindikatoren i den resultatbaserte 
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delen av finansieringssystemet. Unntaket blei vidareført for verksemda ved tidlegare KHiB 
etter samanslåinga. Frå 2019 er heile den samanslåtte institusjonen omfatta av heile 
finansieringssystemet.» 
 
… «Innlemminga av verksemd i finansieringssystemet for… tidlegare KHiB ved 
Universitetet i Bergen… skal vere budsjettnøytral i 2019. Departementet vil derfor 
nedjustere basisbevilgninga ved desse institusjonane med tilsvarande beløp som auka i 
resultatbasert utteljing grunna innlemminga. For komande år vil endra resultatar føre med 
seg endra resultatbasert utteljing.» 

 
Kunst og design ved UiB/KMD gis dermed budsjettmessig uttelling etter alle indikatorene i 
KDs finansieringsmodell for UH-sektoren. I budsjettforslag 2019 omgjør KD en andel av 
budsjettrammen knyttet til kunst og design ved KMD til å bli resultatutsatt. Full innlemming av 
kunst og design i finansieringsmodellen vil først ha virkning for budsjettfordeling i 2020, og da 
med virkning for endringer fra 2017 til 2018 i modellens indikatorer innen 
studiepoengproduksjon, gradsproduksjon (kandidater), utvekslingsstudenter og doktorgrader, 
samt uttelling for BOA-inntekter og publisering.  
 
I dialog med KD har UiB/KMD understreket at innplassering av utøvende og skapende fag 
ikke uten videre er uproblematisk i KDs finansieringssystem og resultatmodell. Fagenes 
egenart er av en slik karakter at de ikke lett lar seg kategorisere og måle på indikatorene 
som i dag brukes. UiB har likevel vært positiv til at fagene får en mulighet til å delta i de 
mekanismene som i dag er en viktig del av sektorens finansiering. KMD er opptatt av å 
kunne praktisere likebehandling av fagene ved KHiO og UiB. En forskjell i finanseringsnivå 
mellom like fag vil være uheldig. Dette betyr at beslutninger som fattes fra tidligere KHiB 
også må kunne gjelde for tilsvarende fag på et senere tidspunkt. I KDs budsjettforslag for 
2019 står KHiO inntil videre fortsatt utenfor finansieringsmodellen, mens kunst- og 
designutdanningen altså er innenfor.  
 
 
Nytt bygg for Griegakademiet 

Det er gledelig at det er foreslått tildelt 7,5 mill kr. over statsbudsjettet til prosjektering av 
nybygg for Griegakademiet. Nybygg for Griegakademiet får dermed prosjekteringsmidler 
andre år på rad. Det innebærer at arbeidet med å revidere romprogrammet kan fortsette.  
 
 
Rekrutteringsstillinger 

Det foreligger ikke forslag om nye rekrutteringsstillinger i statsbudsjettet for 2019. Hvorvidt 
UiB fortsetter opptrappingsplanen for kunstneriske ph.d-stillinger til fakultetet gjenstår å se 
etter universitetsstyrets budsjettfordeling for 2019. KMD har lagt inn forslag om ytterligere 1-2 
stipendiater fra 2019. 
 
 
Studieplasser 

Det foreligger ikke forslag om nye studieplasser i statsbudsjettet for 2019, kun 
konsekvensjusteringer av tidligere tildelte studieplasser.  
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Andre forhold 

Fakultetets ramme for 2019 reduseres med 0,8 % til strategisk omfordeling ved UiB, samt 
effektiviseringskutt på 0,5 %. Regjeringen har videreført effektiviseringskuttet på 0,5 %, men 
dette er hvert år oppjustert ved Stortingets budsjettbehandling.  
 
For utfyllende informasjon om forslag til statsbudsjett 2019 og virkning for UiB, vises til sak til 
universitetsstyret 25.10.2018, på uib.no: 
https://www.uib.no/ledelsen/112271/universitetsstyret#styrem-ter-2018  
 
Budsjettrammer for 2019 til KMD, og intern fordeling på fakultetet, vil bli behandlet av 
fakultetsstyret i møte berammet til 13.12.2018. 
 

Fakultetsdirektørens merknader 

KMD må være tilfreds med at alle studieprogrammene innen kunst og design er plassert i 
samme finansieringskategori (kategori B, som er nest høyeste finansieringskategori). I 
utgangspunktet ville KD skille studieprogrammer innen kunst og design i ulike 
finansieringskategorier.  
 
2017 er satt som utgangspunkt for å omgjøre en andel av basisbevilgningen til en 
resultatutsatt andel. Dette er uheldig for KMD, ettersom kandidatproduksjonen i 2017 var 
unormalt høy, noe som gjør at det vil bli svært vanskelig å oppnå like bra eller bedre 
resultater fremover.  
 
At KMD fullt ut blir innlemmet i KDs finansieringssystem vil være en mulighet og en 
utfordring. Det krever at KMD har mer fokus på rekruttering og gjennomstrømming i årene 
som kommer. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 vedrørende endret finansiering 

og ande forhold av betydning for KMD til orientering.  
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Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør  Øivind Skaar 
  seniorrådgiver 
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