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Møteinnkalling  
 
I henhold til avtale innkalles det til møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og 
design  
 
7. september 2017 kl. 0900 - 1600, i stort møterommet i 3. etg.  Møllendalsvegen 61.  
 
 
 
Innkalling er sendt til: Frode Thorsen, Inger Stray Lien, Morten Walderhaug, Thomas Pihl, 
Sunniva Storlykken Helland/ Kjetil Traavik Møster, Åse Huus, Wolfgang Schmid, Kristine 
Vinje Haukaas, Fritjof Wesseltoft, Tonje Lensberg, Susanne Lohne Iversen,  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  
 
 
Eventuelle forfall bes meldt snarest til Synnøve Myhre, tlf. 93484614, evt. per e-post til 
synnove.myhre@uib.no slik at det kan innkalles varamedlem.  
 
 
 
Bergen, 01.09.17  
 
 
Frode Thorsen 
dekan  
  

Synnøve Myhre  
  fakultetsdirektør  
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Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 29-30.03.2017. 
Møtet ble holdt på Hotell Grand Terminus. Varighet fra kl. 11-16.30 den 16. juni 2017. 
 
 
Til stede fra fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design: Gerd Tinglum, 
Petter Bergerud, Christine Hansen, Wolfgang Schmid, Mia Kolbjørnsen, Ruben Gjertsen (for 
Sunniva S. Helland), Morten Walderhaug, Inger Stray Lien, Mads Andre Andersen, Astrid 
Maria Toll, Arnt Roberth Leganger 
 
Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre, ass. fakultetsdirektør Kari Bjørgo 
Johnsen, seksjonssjef Arne R. Ramslien (under sak 33/17 og 34/17), Fungerende 
koordinator for støtte til utdanning Ingrid Christensen, koordinator for økonomi Øivind Skaar 
 
Fra dekanatet: Prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Johan Sandborg 
 
 
S 30/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 
 
S 31/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 29. og 30. mars 2017 
Protokollen ble godkjent. 
 
S 33/17 Valgreglement for KMD-bestemmelse om kjønnsbalanse 

Vedtak: 

Fakultetsstyret settes sammen slik at bestemmelsene om kjønnsbalanse etter 

likestillingsloven § 13 oppfylles. Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 

% gjennom ordinære valg, skiftes valgte representanter ut med valgte vararepresentanter 

inntil 40 % representasjon av begge kjønn er oppfylt for styret som helhet.  Utskiftingen skjer 

i følgende rekkefølge: 

 

1.     Valgt representant skiftes ut med vararepresentant fra underrepresentert kjønn fra 

den gruppen, A eller D, som har svakest representasjon av det underrepresenterte 

kjønn. 

2.     Utskiftingen internt i gruppen skjer først i den valgkretsen med lavest forholdsmessig 

stemmetall. 

3.     Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal representanter skiftes ut i gruppene C og B i 

denne rekkefølgen inntil begge kjønn er representert med minst 40 % i fakultetsstyret 

som helhet. 

4.     Utskiftingen skal ikke medføre at det ikke blir representasjon i gruppen fra begge 

kjønn intern i gruppen A eller D.» 

 

 
S 34/17 Valg av dekan og prodekan i valgforsamling 
  
Vedtak: 
Styret ved fakultet for kunst, musikk og design velger professor Frode Thorsen som dekan 

og professor Anne-Helen Mydland som prodekan for perioden 1.8.2017 – 31.7.2021.  
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S 32/17 Orienterings- og referatsaker  

 Muntlig orientering frå forskningsutvalget Vedtak: Tas til orientering 
 Muntlig orientering frå Studieutvalget Vedtak: referatet tas til orientering, nytt forslag 

til navn er studieutvalget. 
 
S 15/17 Innledende strategiprosess ved Fakultet for kunst, musikk og design 
Vedtak: 

Fakultetsstyret tar rapporten fra strategiutvalget til orientering og ber om at rapporten blir 
overlevert til det nye strategiutvalget som grunnlag for det videre strategiarbeidet høsten 

2017. Fakultetsstyret ber om at plan for strategiprosessen blir lagt frem for styret i september 
2017. 
 
Innspill: pressiseres studentens rolle, 
Verkstedene bør tas i bruk av  andre, se på som en inntektsgrunnlag (Staiy Lie) 
Hvorfor er det så mye fokus på tverrfaglighet, og ikkje samarbeid (student) 
Tverrfaglig het må ikkje gå på bekostning av den faglige identiteten. 
 
S 37/17 Status for forsking og forskerutdanning 
Vedtak: 
Fakultetsstyret tar saken til orientering 

 

S 38/17 Interimsutvalg for forsking og forskerutdanning – forlengelse av funksjonstid 
Vedtak: 

Interimsforskningsutvalgets funksjonsperiode forlenges til nytt forskningsutvalg er 
oppnevnt. 

 

S 39/17 Retningslinjer for fakultetets deltakelse i stipendiatprogrammet i program for 
kunstnerisk utviklingsarbeid 

Vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner «Retningslinjer for KMDs deltagelse i PKU – 
Stipendiatprogrammet» 
 
Kommentar: «Normalt utføres sensur med to sensorer. 

 
S 35/17 Kort notat om bruk av åremål i undervisnings og forskerstillinger 
Vedtak: 

Interimstyret ber fakultetsledelsen om å starte arbeidet med en grundig utredning. 
Den nye fakultetsledelsen skal legge frem en sak om å videreføre muligheter for 
åremålstillinger til fakultetstyret i høst med tanke på vedtak i universitetsstyret innen 
utgangen av året. 

 
S 36/17 Økonomirapport pr. Mai 2017  
Vedtak: 

Fakultetstyret tar økonomirapport pr mai 2017 til orientering 
 
S 23/17 Budsjettprosess for 2018 for Fakultet for kunst, musikk og design 
Vedtak: 

Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2018 til orientering. Fakultetsstyrets 
innspill til budsjett 2018 og budsjettforslag 2019 tas med videre i budsjettarbeidet. 

 
 
S 40/17 Utfyllende regler til UiBs forskrift for opptak, studie, vurderinger og grader  
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Vedtak: 
Fakultetsstyret ved fakultet for kunst, musikk og design vedtar utfyllende regler for 
studier ved Fakultet for kunst, musikk og design, med de merknader som fremkom i 
møtet. De utfyllende reglene trer i kraft fra og med høstsemesteret 2017. 

 
 
S 8/17 Status for revisjon av studieprogram  
Vedtak: 

Fakultetsstyret tar redegjørelsen for arbeidet med revisjon av KMDs studieprogram til 
orientering. 

 
S 41/17 Status for tekniske og administrative funksjoner 
Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ber om at styret som tiltrer fra høsten blir 
oppdatert jevnlig om utviklingen av de tekniske og administrative funksjonene ved 
KMD. 

 
S 32/17 Orienteringssaker 

 Orientering om studentdemokrati. Vedtak: tas til orientering. 
 Orientering om åpningsarrangement i nybygget uke 41 

 
Vedtak: tas til orientering 

 
S 42 /17 Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 
 
Bergen, 16.06.17  
 
 
  
  
Synnøve Myhre  
fakultetsdirektør  
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Orientering – Status ny budsjettfordelingsmodell for Fakultet for kunst, 
musikk og design 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

 Fakultetsstyresak 6/17, Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017 

 Budsjett for Universitetet i Bergen 2017 

 Fakultetsstyresak 23/17 Budsjettprosess 2018 

 Universitetsstyresak 58/17 Budsjettprosessen for 2018  

Saken gjelder: 

Som omtalt i styresak 23/17 bør KMD i løpet 2017 utvikle sin egen budsjettfordelingsmodell. 

Denne må både ta hensyn til hvordan midlene fordeles inn til KMD fra KD og UiB, -  og 

hvordan midlene bør fordeles videre. Det er lagt opp til at styret behandler ny modell i 

styremøte i november. Dette er en orientering om arbeidet med denne saken. 

 

KMD i UiBs finansieringsmodell  

UiB viderefører i stor grad KDs fordelingsmodell til fakultetene. Denne modellen består av en 
basisdel og to resultatavhengig deler. Basis er en generell bevilgning som reguleres årlig 
med lønns- og priskompensasjon, aktivitetsendringer som nye studieplasser og øvrige 
omfordelinger. Den ene av de to resultatdelene – lukket ramme - premierer dem som har 
relativ best vekst i inntekter innen bidrags- og oppdragsaktiviteten og publiseringer. Den 
andre delen – åpen ramme - premierer dem som har vekst i antall studiepoeng, kandidater, 
utvekslingsstudenter og doktorgrader. 
 

 

Dato: 28.8.2017 

Arkivsaksnr:  

Fakultet for kunst, musikk og design 

S 33/17 

01.9.2017 

 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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1 mrd. kroner av det budsjettet UiB får fra KD er beregnet etter de resultatavhengige 
kriteriene. Dette er nesten 30 % av UiBs grunnbevilgning fra staten, og UiB viderefører 3/4 
av dette til fakultetene etter resultatindikatorer. 
 
Griegakademiet behandles på linje med øvrige enheter ved UiB og er således inne i 
resultatmodellen. KHiB var kun med på doktorgradskomponenten. Det er usikkerhet omkring 
hvordan KD vil behandle KHiB-delen i 2018. Det er ikke usannsynlig at hele UiBs aktivitet 
(inkl. den ved Institutt for kunst og Institutt for design) blir lagt til grunn ved fastsettelse av 
UiBs bevilgning. Videre er det usikkerhet knyttet til hvordan UiB evt. vil viderefordele 
effektene til KMD. I utgangspunktet har UiB lagt opp til å behandle kun Griegakademiet (GA) 
sin aktivitet i resultatmodellen ved fastsettelse av KMDs budsjett. Dersom KD tar inn all 
KMD-aktivitet må UiB ikke nødvendigvis viderefordele disse effektene, men en kan ikke se 
bort fra at UiB vil vurdere det.  
 
I styresak 23/17 ble det redegjort for at det forut for virksomhetsoverdragelsen av KHiB ble 
gjort likelydende styrevedtak ved begge institusjonene, UiB og KHiB: Finansieringen av det 
nye fakultetet bør følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk 
utviklingsarbeid nasjonalt. KMD har derfor lagt til grunn at vedtaket tilsier at fordeling for 
2018 blir som for 2017, dvs. at Griegakademiets virksomhet er resultatutsatt i UiBs 
finansieringsmodell, mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) kun gis 
resultatuttelling for avsluttede stipendiater. Resultatdelen i budsjettfordelingsmodellen er 
likevel ikke bare en risiko, den gir også en mulighet for vekst og bedre finansiering. En 
vurdering av dette vil være del av styresaken i november. 
 
 
Intern fordelingsmodell ved KMD 

Som redegjort for i styresak 6/17 har fakultetet en økonomimodell som viser de ulike delene 
av økonomien. Den interne fordelingsmodellen vil da ha som oppgave å fastsette 
beslutningsregler for hvor mye midler som fordeles til de ulike delene. For 2017 er dette 
hoveddelene i KMDs budsjettramme: 
 

 
 
Siden de interne fordelingsprinsippene ved KHiB og HF (GA) var ulik før 
virksomhetsoverdragelsen ble budsjettfordelingen i 2017 basert på at en videreførte 
fjorårsrammene. For 2018 skal det etableres nye og mer varige prinsipper for fordeling av 

Fakultet for kunst, musikk og design 

Budsjettrammer

Fordeling

Fastlønnsmidler Fastlønn disponeres på fakultetsnivå

Driftsmidler pr institutt og KMD felles Driftsrammer tildeles pr institutt og KMD felles

Bygningsdrift Fra 2018 i UiBs internhusleieordning

Strategiske og faglige prioriteringer På fakultetsnivå, med tildelinger til instituttene

Investeringer - utstyr øvrig (KHiB-delen) Fra 2018 usikker - dels brukerutstyr, dels øremerket

Reserver - ufordelt annuum

Sum Grunnbevilgning annuum

Sum Øremerkede midler rekrutteringsstillinger

Sum Øremerkede midler annet

Sum Grunnbevilgning (GB)

Sum Bidrags- og oppdragsmidler (BOA)

Sum Rammebudsjett KMD
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fakultetets og instituttenes budsjettrammer. KMD vil vurdere fordelingsmodeller som både gir 
forutsigbarhet og inneholder incentiver for resultatforbedring.  
 
Det er naturlig å vurdere indikatorer for resultatuttelling som ligger tett opp til sentral 
fordelingsmodell. Samtidig må resultatindikatorer og fordelingsmodell tilpasses fakultets 
egenart og ta hensyn til at relativt store variasjoner i resultater vil gi store utslag på 
instituttenes disponible rammer. I hvilken grad KMD bør videreføre UiBs fordelingsmodell er 
derfor en sentral vurdering i denne saken.  
 
Videre må det vurderes hvordan en fordeler budsjettendringer mellom fastlønnsdelen av 
budsjettet som forvaltes av fakultetet sentralt, instituttenes driftsbudsjett som forvaltes lokalt 
og på andre fellesposter. En annen vurdering er hvordan spesielt resultateffekter fordeles 
videre i budsjett gitt at det kun gjelder ett institutt (GA). En tredje vurdering er hvordan 
internhusleien skal belastes. En fjerde er om KMD skal bygge inn egne elementer i sin 
interne modell. KHiB hadde slike og disse hadde bred aksept.  
 
Det er både enkelthetene og helheten som må utarbeides, testes, vurderes før KMD har en 
ny intern fordelingsmodell. I dette arbeidet har administrasjonen sett hen til spesielt SV-
fakultetet og HF-fakultetet. Disse har begge samme modell for fastlønn som KMD. Det 
jobbes med å se hvordan erfaringene derfor kan brukes ved KMD. 
 
 

Fakultetsdirektørens merknader 

Det er et omfattende arbeid å lage en intern fordelingsmodell for et nytt fakultet. Andre 

fakulteter har modeller som er utviklet over lang tid. KMD bør ha som ambisjon å fastsette en 

modell som bringer inn flere vurderinger enn det en gjorde i 2017 der videreføring av 

fjorårsbudsjettet var viktigste budsjettprinsipp. En bør likevel innse at også KMD må få utvikle 

sin modell over tid. En god fordelingsmodell ivaretar flere hensyn. Den støtter opp om den 

vedtatte arbeidsdelingen mellom de ulike delene av fakultet, den stimulerer ønsket utvikling, 

den klarer å ta opp i seg budsjettendringer som ikke alltid går i fakultetets favør, -  og den er 

forstått og akseptert blant de ansatte. Den modellen som legges frem for vedtak i november 

vil derfor måtte vurderes på nytt senere.  

Usikkerheten omkring hvordan KD og UiB behandler KMD i resultatdelen gir også KMD en 

mulighet til å påvirke. Det er derfor viktig at KMD har en gjennomdrøftet holdning til i hvilken 

grad en ønsker å være del av de resultatavhengige delene av budsjettet.  

 

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar arbeidet med ny fordelingsmodell til orientering.  
 

   
 
Frode Thorsen  Synnøve Myhre 
Dekan Fakultetsdirektør 
  
  
 
29.8.2017 
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Bruk av dekanfullmakten 

 
Bakgrunn for saken 
I henhold til Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design (§ 3) avgjør dekanen saker i 
det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Siden siste 
fakultetsstyremøte 16. juni 2017 har dekanfullmakten vært brukt i følgende saker: 
 

 Konstituering av professor Randi Rolvsjord som instituttleder ved Griegakademiet – 
Institutt for musikk 

 Ansettelse av Siv Lier som vitenskapelig assistent i møbeldesign 50 % for 1,5 år 
 Ansettelser innenfor det eksternt finansierte prosjektet «(Un)settling Sites and Styles» 

ved Griegakademiet – Institutt for musikk 
 
Til fakultetsstyrets orientering bør det nevnes at disse sakene, med unntak av den første, 
ville tillagt ansettelsesutvalget ved KMDs myndighet, men ettersom dette utvalget ikke er 
operativt er det vurdert som ryddig å orientere fakultetsstyret.    
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design tar bruken av dekanfullmakten til 
orientering. 
 
 
 
 
Frode Thorsen  Synnøve Myhre 
dekan  fakultetsdirektør 
 
 
01.09.2017/SYMY/VIL 
 
 

Dato: 01.09.2017  

Arkivsaksnr:  

Fakultet for kunst, musikk og design 

33 /17 

07.09.2017 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Budsjettforslag 2018  Fakultetet for kunst, musikk og design 

 

Hva saken gjelder. 

I denne saken behandler fakultetstyret budsjettet for 2018, og innspill til langtidsbudsjettet. Budsjettet for 2018 

inngår i saksgrunnlaget til universitetsdirektøren sitt innspill til Universitetsstyrets behandling av tildeling til 

fakultetet i november 2018.  

Instituttene ble bedt om å komme med innspill til budsjettforslag for 2018 innen 25. august. Instituttenes innspill 

danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag, og er vedlagt saken.  

UiB sine strategiplaner danner noe av grunnlaget for fakultetets faglige prioriteringer og strategiske avveininger. 

For 2018 vil ikke KMD ha en vedtatt strategiplan som danner grunnlag for budsjettprosessen, da budsjettarbeidet 

pågår delvis parallelt med utforming av fakultetets nye strategi. Men uavhengig av strategi, skal budsjettet for 

2018 legge til rette for kvalitet i vår undervisning og forskning, samt formidling av fakultetets aktivitet og nytenking 

i et større globalt perspektiv. Dette har en prøvd å ta høyde for i budsjettforslaget for 2018. 

Inntektsrammen til KMD 

 
 

  

Budsjettforslag GB for Inntekter Fakultet for 

kunst, musikk og design(tusen kr)

Budsjett 2017 Budsjett 2018 

konsekvensj

ustert

Endring

 1.1 Basis 138 276           139 240           964              

 1.2 Resultatmidler utdanning 15 507             17 037             1 530           

 1.3 Resultatmidler forskning 539                  405                  -134             

 1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 5 320               6 384               1 063           

2 Øremerkede midler annet 1 306               314                  -992             

3 Instituttinntekter -                  -                   -               

4 Avskrivningsinntekter -                  -                   -               

Sum grunnbevilgning 160 950           163 381           2 431           

 1.1 Foreslått endring basis (spesif iseres) -                   -               

 1.4 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesif iseres) 1 367               1 367           

2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesif iseres) 3 186               3 186           

3 Foreslått endring i Instituttinntekter 1 000              1 500               500              

4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter 1 400               1 400           

Sum budsjett inkl. foreslått endring 161 950           170 833           6 453           

 1-4 herav disponert til investeringer inkl øremerket -              

 1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket -              

Styre:  

Styresak:

34/17 

Møtedato:

07.09.17 

 

 

 

Dato: 04.09.17 

Arkivsaksnr:  
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Noen satsingsområder for 2018. 

 Sikre gjennomstrømming i studieprogrammene.  

 Få på plass ph.d. I kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 nye studieplasser innen musikkterapi 

 Styrke tverrfaglighet både internt på fakultetet og UiB, men også i samarbeid med 
andre anerkjente, internasjonale fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 Fremdrift knyttet til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal 

 Økning i bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Vi har tro på at våre fagmiljø vil hevde 
seg i tverrfaglig samarbeid internasjonalt, i regi av internasjonale utlysninger og 
satsingsområdene til UiB og randsonen.  

 Utvikle KMD som organisasjon 

 

Husleieutfordringene er ennå ikke helt avklart, men vi regner med å inngå i UiB sin 

husleieordning.  

KMD har valgt å ikke legge inn forslag til endringer i basis i grunnbevilgning for 2018. Dette 

er som følge av uavklarte forhold omkring KMDs økonomiske utsikter, spesielt 

husleiekostnader.  

Antall rekrutteringsstillinger er forutsatt med gradvis opptrapping til minst 15 stipendiater. I 

henhold til plan for opptrapping foreslår KMD 3 nye stipendiatstillinger fra høsten 2018. 

 

Tabell nedenfor viser oversikt over de relevante tidsfristene for behandling av budsjettforslag for 2018. 

Styringskalender  

Dialog mellom fakultetet og institutter  Tidspunkt/ frister  

Frist for budsjettinnspill fra instituttene  25. august 2017 

Dialog med instituttene om budsjettinnspill August 

Frist sak om budsjettforslag til fakultetsstyret 31. august 2017 

Behandling av fakultetets budsjettforslag i fakultetsstyret  7. september 2017 

Budsjettforslag fra fakultetene til universitetsdirektøren 8. september 2017 

Dialogmøte mellom fakultet og universitetsledelse September/oktober 

Universitetsstyret behandling av budsjettrammer og innretning 26. oktober 2017 

Fakultetet mottar tildelingsbrev 10. november 2017 

Fakultetsstyrets behandling av budsjett for 2018 14. desember 2017  

 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Fakultetstyret vedtar budsjettforslaget for 2018 med de merknader som kommer i møtet. 
2. Dekanen får fullmakt til å justere budsjettfremlegget i tråd med fakultetstyrets diskusjon 

 

 

 

Frode Thorsen  Synnøve Myhre 

Dekan  Fakultetsdirektør 

 

Vedlegg: 

Budsjettforslag 2018 

Budsjettforslagene til de tre instituttene 
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1 Sammendrag 
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) starter høsten 2017 arbeidet med strategi for KMD, som 
vil bygge opp under UiB sin strategi HAV, LIV, SAMFUNN. Budsjettforslaget mangler derfor helhetlige 
strategiske mål og virkemidler siden vi fortsatt er i en etablerings- og samordningsfase. KMD vil ha 
som sin hovedsatsing i 2018: 

 Sikre gjennomstrømming i studieprogrammene.  

 Få på plass ph.d. I kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 nye studieplasser innen musikkterapi 

 Styrke tverrfaglighet både internt på fakultetet og UiB, men også i samarbeid med andre 
anerkjente, internasjonale fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 Fremdrift knyttet til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendal 

 Økning i bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Vi har tro på at våre fagmiljø vil hevde seg i 
tverrfaglig samarbeid internasjonalt, i regi av internasjonale utlysninger og satsingsområdene 
til UiB og randsonen.  

 Utvikle KMD som organisasjon 
 

Husleieutfordringene er ennå ikke helt avklart, men vi regner med å inngå i UiB sin husleieordning.  
KMD har valgt å ikke legge inn forslag til endringer i basis i grunnbevilgning for 2018. Dette er som 
følge av uavklarte forhold omkring KMDs økonomiske utsikter, spesielt husleiekostnader.  
Antall rekrutteringsstillinger er forutsatt med gradvis opptrapping til minst 15 stipendiater. I henhold 
til plan for opptrapping foreslår KMD 3 nye stipendiatstillinger fra høsten 2018. 
 
Forslag til økning av øremerkede midler: 

 Styrking av Grieg Research School 

 Vitenskapelig utstyr  

 Utviklingsmidler for å styrke BOA 
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2 Budsjettforslag 2018 for grunnbevilgningen 
Fakultetet for kunst, musikk og design (KMD) har som hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid, 
forskning, utdanning og formidling innen kunst, design og musikk. Gjennom de ulike 
studieprogrammene skal KMD utdanne skapende kunstnere, designere, musikere, pedagoger, 
musikkvitere og musikkterapeuter. 
  
Fakultetet har kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og studietilbud i:  
• Kunst, med fordypningene foto, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, elektroniske og 

digitale medier, tidsbasert kunst/performance, skulptur og installasjon, tekstil  
• Utøvende musikk, med studieretningene klassisk, jazz og tradisjonsmusikk  
• Komposisjon  
• Musikkterapi  
• Musikkvitenskap  
• Design med studieretningene møbel- og romdesign/interiørarkitektur, visuell kommunikasjon 

(grafisk design, illustrasjon og interaksjon)  
• Kuratorpraksis  
• Pedagogikk for kunstnere, designere, musikere  
 
Fakultetet er i en etableringsfase, og vi skal høsten 2017 utarbeide en ny strategi for KMD som 
bygger opp under UiB sin strategi og satsingsområder. Vi har aktivitet innenfor feltene marin og 
globale samfunnsutfordringer, og tverrfaglig samarbeid vil bli et viktig virkemiddel i ny strategi. 
 
Fakultetets grunnbevilgning for 2018 kan oppsummeres som i tabell 1. 

Budsjettforslag GB for Inntekter Fakultet for 

kunst, musikk og design(tusen kr)

Budsjett 2017 Budsjett 2018 

konsekvensj

ustert

Endring

 1.1 Basis 138 276           139 240           964              

 1.2 Resultatmidler utdanning 15 507             17 037             1 530           

 1.3 Resultatmidler forskning 539                  405                  -134             

 1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 5 320               6 384               1 063           

2 Øremerkede midler annet 1 306               314                  -992             

3 Instituttinntekter -                  -                   -               

4 Avskrivningsinntekter -                  -                   -               

Sum grunnbevilgning 160 950           163 381           2 431           

 1.1 Foreslått endring basis (spesif iseres) -                   -               

 1.4 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesif iseres) 1 367               1 367           

2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesif iseres) 3 186               3 186           

3 Foreslått endring i Instituttinntekter 1 000              1 500               500              

4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter 1 400               1 400           

Sum budsjett inkl. foreslått endring 161 950           170 833           6 453           

 1-4 herav disponert til investeringer inkl øremerket -              

 1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket -               
 
Konsekvensjustert ramme for 2018 er foreløpige anslag som kan bli endret i endelig fordeling. 
Rammen utgjør kr 163.281’ før fakultetets budsjettforslag for 2018. Konsekvensjustert budsjett 
forutsetter lønns- og priskompensasjon på 2,5 %. Det kan bli justert ved fremleggelsen av 
statsbudsjettet.  
 
Følgende er i utgangspunktet innarbeidet i den konsekvensjusterte rammen på kr 163.381 i tabellen: 
 



 

5 
 

 Basis: Rammen viser en foreløpig økning i basistildelingen på til sammen kr 964’ fra 2017 til 2018, 
som følge av følgende endringer: 

o Pris- og lønnskompensasjon 2,5 % på kr 3 457’.  
o Konsekvensjustering av studieplasser til musikkterapi på kr 221’  
o Effektiviseringskutt 0,5 % og strategisk omfordeling 1,2 % utgjør reduksjon på til sammen 

- kr 2 714’ 
 

 Resultatmidler: For 2018 er det i konsekvensjustert ramme lagt til grunn at fordeling for 2018 er 
som for 2017, dvs. at Griegakademiets (GA) virksomhet er utsatt for UiBs finansieringsmodell, 
mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) utsettes for RBO kun for avsluttede 
stipendiater. Justering av resultatmidler er knyttet til GA’s aktivitetsendring på bakgrunn av 
resultater oppnådd i 2016. Resultatmidler utdanning utgjør kr 1.530’ inkl. lønns- og prisvekst, 
mens resultater forskning utgjør en nedgang på - kr 134’ inkl. lønns- og prisvekst. Effekten av 
husleieøkning i nybygget er ikke innarbeidet da denne må beregnes særskilt når bygget skal inn i 
UiBs internhusleiemodell. 
  

 Rekrutteringsstillinger: Fakultetets ramme for rekrutteringsstillinger er økt til helårs virkning av 2 
nye stipendiatstillinger tilført fakultetet i 2017 (1/2-års virkning). Fakultet har dermed 7 hele 
rekrutteringsstillinger før tildeling av nye midler. 2 av rekrutteringsstillingene er imidlertid 
egenfinansierte fra KHiB-delen (engangs avsetning fra driftsrammen). Dette inkluderer ikke 
stipendiatstillinger tildelt direkte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 

 Øremerkede midler annet: Rammen for 2018 viser Grieg Research school, justert for lønns- og 
prisvekst. Reduksjonen er knyttet til 2017-tildeling på kr 1.000’ til vitenskapelig utstyr. 
Budsjettbehov for 2018 må fremmes i budsjettforslaget for 2018.  

 
Sum budsjett inkludert fakultetets forslag til endringer utgjør kr 170.833’. Forslag til endringer utgjør 
kr 6.453’, og er omtalt i kapitlene nedenfor.  
 

 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger (tiltak innenfor rammen) 2.1
Endelig budsjettildeling til fakultetet vil være basert på universitetsstyrets prioriteringer etter 
fremlagt statsbudsjett, og etter mottatt tildelingsbrev fra UiB. Fakultetsstyret vil foreta endelig 
budsjettfordeling ut på institutter og på fakultetsnivået for 2018 i november 2017.  

2.1.1 Økonomiske utsikter 

UiB og fakultetets strategiske planer danner normalt grunnlag for et fakultets faglige og økonomiske 
prioriteringer. Fakultetets budsjettprosess for 2018 vil pågå parallelt med utforming av ny strategi for 
fakultetet. I 2017 har KMD et positivt resultat og store overføringer fra 2016. Som følge av dette 
antas derfor at KMD også vil ha overføringer til 2018.  
 
Forut for virksomhetsoverdragelsen av KHiB pr 1.1.2017 ble bl.a. 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. KMD legger inntil videre til 
grunn at vedtaket tilsier at fordeling for 2018 blir som for 2017, dvs. at Griegakademiets virksomhet 
er utsatt for RBO i UiBs finansieringsmodell, mens fakultetets øvrige virksomhet (kunst og design) 
kun gis resultatuttelling for avsluttede stipendiater.  
 
KMDs økonomiske utsikter vil være utfordrende. Fra 2018 utgjør husleien i nytt bygg for kunst og 
design i Møllendal en stor kostnadsøkning, som kun finansieres inntil 75 % fra 
kunnskapsdepartementet. Det er ventet at husleien for nybygget skal inngå i UiBs 
internhusleieordning, men kostnadsbelastningen for fakultetet er noe uavklart. Fakultetet er i 
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konsekvensjustert ramme samtidig påført sentrale effektiviseringskutt og strategiske omfordeling, på 
lik linje med andre fakultet/enheter ved UiB. Det er også andre faktorer som vil påvirke KMDs 
økonomiske utsikter; konsekvensjustering av vedtatte stillinger/stillingsutvidelser i 2017, økning i 
kostnader med etterlønn for åremålsstillinger innen kunst og design. Noen av innspillene fra 
instituttene vil kreve tilsetting i nye stillinger. Dette vil bli en del av strategiprosessen.  
 

2.1.2 Basis 

2.1.2.1 Fordelingsmodell 

KMD har for 2017 valgt en fordelingsmodell som innebærer at fastlønn og sosiale kostnader 
disponeres av fakultetet, mens instituttene mottar håndterbare driftsrammer. Modellen legger til 
rette for strategisk satsing og langsiktig tenkning for disponering av faste kostnader og samtidig god 
fleksibilitet for det samlede fakultetsbudsjettet.  For bidrags- og oppdragsaktivitet legges det opp til 
at fastlønn på prosjektene følges opp av instituttet som er prosjekteier. Det samme vil gjelde 
øremerkede midler grunnbevilgning. 
 
For 2018 skal det etableres mer varige prinsipper for fordeling av fakultetets og instituttenes 
budsjettrammer. KMD vil vurdere fordelingsmodeller som både gir forutsigbarhet og inneholder 
incentiver for resultatforbedring.  
 

2.1.2.2 Bemanning / lønnskostnader 

Fakultetet har under utarbeidelse en økonomisk plan over stillinger på kort og lang sikt. Denne tar 
utgangspunkt i utarbeidet lønnsbudsjett og bemanningsplan utformet for det nyopprettede 
fakultetet. Arbeidet med å utforme en strategisk plan for KMD er nylig startet og den økonomiske 
stillingsoversikten skal kunne brukes som et verktøy i fakultetets planlegging for faglige og 
teknisk/administrative ressurser fremover. Lønnskostnader vil, uansett fremtidig finansiering, være 
fakultetets største ressurs, og en økonomisk stillingsplan skal være et verktøy for bruk av og 
kostnader med stillingsressurser gitt endrete økonomiske forutsetninger, som f.eks. nedadgående 
bevilgninger og økende eksternfinansiering.   

2.1.2.3 Driftsrammer 

For instituttene vil driftsrammene inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, utgjøre 
instituttenes «frie midler». Driftsrammen vil være timelønn og andre driftskostnader samt inntekter 
fra salg mv. For fakultetsnivået utgjør driftsrammen budsjettmidler til seksjonene under 
fakultetsnivået, samt alle typer felles kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, 
forbruksmateriell, kjøp av eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, 
representasjon og bevertning, studentaktiviteter, organisasjonsutvikling, o.l.  

2.1.2.1 Husleieutfordringen 

Siden husleienivået i Møllendal og KDs begrensede finansiering av dette var kjent, har Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen (KHiB) vært innforstått med en sannsynlig husleieutfordring på vel 10 
MNOK per år. Også KHiB ville hatt store utfordringer med å håndtere 10 MNOK i økte 
husleiekostnader - også før 1.1.2017. Vi har som mål at husleiekostnadene til KMD inngår i 
husleieordningen til UiB, da den innsparingen som lå til å dekke husleieøkning er blitt en del av 
virksomhetsoverdragelsen av KiHB til UiB. Dersom vi ikke får inngå i UiB sin husleieordning vil 
fakultetet ha store utfordringer de neste årene med å dekke husleieøkningen.  
 
KMD foreslår at basis forblir uendret i forhold til konsekvensjustert ramme for 2018. De endrede 
forutsetningene for å klare husleieutfordringen i realiteten utgjør: 

- Fratatt potensiale for kostnadskutt i overførte tekniske stillinger utgjør ca 2,4 MNOK.  
- KHiBs egenfinansierte stipendiater må legges tilbake i KMDs basis. Dette utgjør 1,8 MNOK.   
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- Effektiviseringskutt og reduksjon for strategisk omfordeling i KMDs rammer for 2018 og 2019 
utgjør 2,7 MNOK for 2018 og ytterligere 2,1 MNOK for 2019.  

-  Merkostnader i internhusleie utover lønns- og prisvekst er uvisst. Anslagsvis 1,0 MNOK 
 

2.1.3 Forslag endringer i basis 

KMD har valgt å ikke legge inn forslag til endringer i basis i grunnbevilgning for 2018. Dette er som 
følge av en del uavklarte forhold omkring KMDs økonomiske utsikter, som de nevnte 
husleiekostnader.  
 
Forutsatt at konsekvensjustert basis grunnbevilgningsramme står uendret, vil fakultetet være 
innforstått med at prioriterte forslag innenfor denne rammen må i hovedsak finansieres av 
omdisponeringer innenfor fakultetets ulike rammer, inkludert instituttenes lønnsbudsjett og 
disponible driftsrammer på fakultetsnivå.  
 
KMD har i et eget kapittel 2.2.4 Forslag til tiltak utenfor rammen (innspill til 2019-budsjettet) 
fremmet forslag om nye studieplasser utenfor rammen. Dersom UiB i løpet av 2018 får nye 
studieplasser til fordeling, vil KMD være beredt til å ta imot økte studieplasser innen musikkterapi 
allerede fra 2018. Det er foreløpig ikke lagt inn beløp på dette i forslag til endringer basis, da 
finansieringen må vurderes.  
 

2.1.4 Rekrutteringsstillinger 

Rekrutteringsstillinger ved KMD utgjør i 2017 3 rekrutteringsstillinger med helårseffekt overført til GA 
– Institutt for musikk, samt 2 stillinger overført fra KHiB-delen av basisrammen (2 egenfinansierte 
stillinger). KMD ble ved etableringen tilført 2 nye rekrutteringsstillinger med halvårseffekt i 2017. I 
den konsekvensjusterte rammen for 2018 er de nye rekrutteringsstillingene i 2017 lagt inn med 
helårsvirkning.  
 
For at stipendiatutdanningen innen kunstnerisk utviklingsarbeid skal oppnå full anerkjennelse er det 
en forutsetning at kandidatene oppnår ph.d.-graden. Opprettelse og mulighet for kunstnerisk ph.d.-
grad var en viktig forutsetning ved virksomhetsoverdragelsen pr 1.1.2017, der planen er å gradvis 
bygge opp til minimum 15 stipendiater i programmet.  
 
Rekrutteringsstillinger er en strategisk satsing og avgjørende ressurs for fakultetets 
forskningsvirksomhet og et viktig virkemiddel i styrking og utvikling av KMDs kjernevirksomhet. Med 
utsikter til reduserte basisrammer i årene som kommer, vil et tilfang av stipendiater og postdoktorer 
også kunne sikre tilstrekkelig undervisningskapasitet ved fakultetet.  Samtidig krever mottak av 
rekrutteringsstillinger at fakultetet har nødvendig infrastruktur, samt faglige og 
teknisk/administrative ressurser til å ta imot flere stipendiater. Dette er en viktig avveiing for hvor 
mange stipendiater man bør øke med pr år.  
 
Fakultetet vil også se på muligheter for å planlegge for rekrutteringsstillinger med finansiering 
utenfor rammen, f.eks. i fremtidige BOA-prosjekter og PKU-prosjekter, der det kan passe inn i UiBs og 
fakultetets strategiske satsningsområder.  
 

2.1.5 Forslag endringer i rekrutteringsstillinger 

Antall rekrutteringsstillinger er forutsatt med en gradvis opptrapping til 15 stipendiater. I henhold til 
plan for opptrapping foreslår KMD 3 nye stipendiatstillinger fra høsten 2018. Halvt års 
budsjettvirkning i 2018 vil utgjøre en økning på kr 1.367’.  
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Når ordningen med PKU endres, er det mye som tyder på at disse stipendiatstillingene vil legges til 
UiB som øremerket. Det vil bli en del av strategidiskusjonene om fakultetet skal finansiere et 4. år for 
også disse stillingene for å redusere midlertidig stillinger, og gi stipendiaten erfaring med å undervise. 
 

 Øremerket midler utenfor rammen 2.2

2.2.1 Øremerkede midler 

I 2017 er det kun Griegakademiet som er tildelt øremerkede midler utenfor rammen. Dette gjelder  
- Grieg Research school (GRS) kr 306’  
- Vitenskapelig utstyr kr 1.000’.  

GA disponerer i 2017 også ubrukte øremerkede prosjektmidler overført fra HF.  
 
I konsekvensjustert ramme for 2018 er det kun GRS som er videreført og prisjustert til kr 314’. 
Vitenskapelig utstyr er å anse som engangstildeling. 

2.2.2 PKU 

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er finansiert over eget kapittel i statsbudsjettet (kap 
280) og forvalter de nasjonale kunstnerisk utviklingsprogrammene stipendiatprogrammet og 
prosjektprogrammet. Ut 2017 vil UiB,ved KMD, ha ansvaret som programoperatør (KHiB har hatt 
dette operatøransvaret siden etableringen i 2003). Midler til driften av PKU ligger på KMD på egen 
stedkode i 2017. Neste år endres den organisatoriske tilhørigheten til PKU, som fra 1.1.2018 slås 
sammen med SIU.   
 
PKU-tildelingene inngår ikke i budsjettforslaget for 2018 (eller 2017) i tabellen, KMD har følgelig ikke 
lagt inn beløp for dette, verken tildelte stipendiatmidler eller prosjektprogrammidler. Det må drøftes 
med UiB hvordan dette skal synliggjøres i budsjett for 2018.  
 
KMD mottar midler til PKU-stipendiater og prosjekter som egne bevilgninger fra PKU. For 2017 er 
KMD så langt bevilget kr 4.139 til stipendiater i programmet, og kr 1.969’ til 2 prosjekter:  
 
PKU-stipendiatmidler for 2018 er foreløpig uavklart, men utover aktive stipendiater i programmet 
forventes det helårs finansiering av 3 nye stipendiater tatt opp høsten 2017.  
 
For 2018 er det forutsatt følgende konsekvensjusterte tildeling for prosjektene; 
Wheels within wheels: New approaches to interactions between performers and composers Kr 744’ 

(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Meansto prosjekter.  Kr 1185’ 

 
KMD disponerer fortsatt overførte midler til prosjektene Topographies of the obsolete og 
Synsmaskinen. Fakultetet vil nært forestående søke om midler fra prosjektprogrammet til en 
videreføring av prosjektet Synsmaskinen – fase 2.  
 

2.2.3 Forslag endringer øremerkede midler 

 
Grieg Research School: Kr 86’.  
Tildelingen fra UiB har vært stabil med kr 300’ + lønns- og prisvekst siden avtalen kom i stand. Det 
har senere vært behov for å utvide ressursen til faglig leder av forskerskolen, og det søkes følgelig om 
en styrking av rammen til kr 400’. Videreføring av GRS sin aktivitet er svært viktig for KMD både med 
tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet UiB sitt ph..d.-program, og med tanke på 
utvikling av tverrfaglig forskning og kontaktflater mellom KU og vitenskapelig forskning. 
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Vitenskapelig utstyr Griegakademiet:  Kr 2.600’.  
GA har et årlig investeringsbehov på ca. 2,6 MNOK ut fra følgende beregning: 
- 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK 
- 2 pianoer 150 000 NOK 
- Diverse andre instrumenter og utstyr 800 000NOK 
- Instrumentvedlikehold 100 000 NOK 
-  Avskrivninger 450 000 NOK 
-  Til sammen 2 600 000 NOK 
Innkjøp av flygler og pianoer er basert på at instrumentene har en levetid på 15 år. Den 
gjennomsnittlige alderen på instrumentene nå er 10 på piano og 13 år på flygler .Ellers har vi 11 
instrumenter som er mellom 21 og 32 år gamle. 
 
GA har utvidede lokaliteter i Stein Rokkans hus og i Vaktmesterboligen i Nygård skole. Det er nå et 
særskilt behov for å kjøpe inn instrumenter og lydutstyr til bruk i studio A og B i Stein Rokkans hus. 
 
Som følge av betydelige utstyrsmidler gjennom brukerutstyrsprosjektet til nytt bygg i Møllendal, ser 
ikke KMD behov for å fremme utstyrsmidler til kunst og design for 2018.   
 
Utviklingsmidler for BOA: kr 500’ 
Fakultet har en ambisjoner om en betydelig økning av BOA (jfr. omtale av BOA i kap 4.3.). På den 
bakgrunn fremmer fakultetet forslag om utviklingsmidler til å øke kompetanse om andre 
finansieringskilder og evt. frikjøp til å skrive større EU-søknader. I budsjettforslagene fra instituttene 
er det fremmet flere forslag til strategiske satsinger og virkemidler for å øke inntektene til 
instituttene, og utvikle den faglige virksomheten. Eksempler for anvendelse av utviklingsmidler: 

- Utforming av EU-prosjekter. Erfaring viser at det kreves ekstra ressurser for å utforme større 
EU-prosjekter og søke om disse prosjektene, og særlig i de tilfellene der 
samarbeidspartnerne er internasjonale institusjoner.  

- Frikjøp av faglig ansatte til fordypning i skriving av større BOA-søknader. 
- Invitere mulige samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.  
- Utvikling av bruker- og tjenesteinnovasjon i samarbeid med BTO og UiB. Viktig bidragsyter til 

fornyelse av offentlig sektor og næringslivet, som igjen kan gi større forskningsprosjekter og 
mulige fremtidige PhD-kandidater.   

 

2.2.4 Forslag tiltak utenfor rammen (innspill til 2019) 

2.2.4.1 Studieplasser  

Fakultetet vil foreslå midler til følgende studieplasser; 

 
*opptak hvert 2. år. 

 
Masterplasser musikkterapi: Fakultetet søker om videre økning av studieplasser til 5-årig integrert 
master i musikkterapi. Dette kan relateres til UiB sitt strategi innenfor helse, og knyttes til 
etterspørsel av musikkterapeuter. UiB har allerede prioritert musikkterapi i søknad om nye 
studieplasser til departementet i 2017. Studieplasser i musikkterapi kan muliggjøre tilbud om 
musikkterapi i henhold til anbefalinger i flere nasjonale behandlingsretningslinjer. Det er tidligere 
foreslått en tilførsel av 12 studieplasser (fra 12-24). To av disse ble bevilget i 2016. Det vil være 

Tabell 1

Antall 

studieplasser År oppstart

Lengd 

studieløp Kategori

Master musikkterapi 2 2019 5 B

Master kuratorpraksis* 10 2019 2 B

Master musikkvitenskap 12 2019 2 F
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nødvendig at en fortsatt opptrapping skjer gradvis for å sikre undervisningsressurser til 
studieprogrammet. Det foreslås ytterligere 2 plasser fra 2019. 
 
Masterplasser i musikkvitenskap: KMD vil vurdere å gjenåpne Master i musikkvitenskap (tidligst 
2019). Hovedfag i musikkvitenskap og etnomusikologi ble opprettet etter etableringen av 
Griegakademiet (1995). Det var en avtale om at HiB skulle utvikle studietilbud på cand.mag.-nivå 
mens UiB skulle tilby hovedfagsutdanning. HiB fulgte ikke opp denne avtalen som forutsatt og det 
førte til at hovedfaget i musikkvitenskap (senere masterprogram) ved UiB rekrutterte dårlig. 
Programmet ble derfor lagt på is i 2013. BA-program i musikkvitenskap ble opprettet i 2015 og det 
har rekruttert godt. Vi vurderer det derfor slik at det er ønskelig å åpne masterprogrammet igjen. 
Dette vil bli vurdert i forhold til KMD sin strategi. Masterprogrammet vil også stimulere til økt 
forskningsaktivitet innen musikkvitenskap og for rekruttering til ph.d.-programmet. 
 
Master kuratorpraksis: KHiBs styre vedtok i 2014 å opprette et masterprogram i kuratorpraksis, ved 
at KHiB tok i bruk sine utvidete faglige fullmakter til å etablere et masterprogram. Det første kullet på 
ti studenter startet høsten 2015. Masterutdanningen representerer en videreutvikling av KHiBs 
videreutdanning i skapende kuratorpraksis, som har vært tilbudt siden 2004. De siste årene har KHiB 
søkt KD om full finansiering av disse 10 masterplassene med opptak hvert andre år. Studiet har hatt 
begrenset finansieringen innenfor KHiBs (og nå KMDs) bevilgningsrammer. Dette er utfordrende for 
studiet. Det er bare allokert en stilling (75 %), og det er sårbar modell, da studiet går over flere år. 
KMD søker om midler til 10 masterplasser med i kategori B med opptak hvert andre år.  
 
I flere diskusjoner om fremtidig strategi og utvikling av studieprogrammer, har Institutt for kunst 
fremmet utvikling av kunstterapi som et samarbeidsprosjekt med Helseklyngen. Dette er noe som vil 
bli vurdert i ny strategi plan for KMD. 
 
Også Scenekunstutdanning er spilt inn av fakultetsstyret når forarbeidene til strategiarbeidet ble lagt 
frem i juni. Dette er av interesse da det ikke er så mange fagmiljø som tilbyr slik utdanning, og 
kulturbyen Bergen er kjent for en eksperimentell tilnærming til teaterfeltet. Også her vil vi trenge 
fullfinansierte studieplasser for å bygge opp en nytt studie i Scenekunst. 
 

 Budsjett for instituttinntekter 2.3
Instituttinntekter omfatter inntekter i grunnbudsjettet som ikke er bevilget fra 
Kunnskapsdepartementet. Ved KMD vil dette være lisensinntekter, utleie, refusjoner, kursinntekter 
og lignende. Tidligere har KHiB budsjettert med nær 1 MNOK i ulike instituttinntekter, men dette er 
ikke videreført/innarbeidet i budsjettet for 2017 (lagt inn i tabellen over).  
 
Nybygget på Møllendal, med de fasiliteter og nytt utstyr som er i bygget, må generere økte inntekter, 
både etter- og videreutdanningstilbud, ulike arrangementer, konferanser, e.l.  
For 2018 har fakultetet budsjettert med en økning instituttinntekter på kr 500’ til kr 1.500’. Følgelig 
fremkommer budsjettforslag 2018 med en økning på kr 500’. 
 

 Budsjett for inntekter til avskrivninger 2.4
Avskrivningsinntekter angir hvor mye som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall 
og reinvestering. Fakultetet forventer avskrivninger på rundt 3,4 MNOK for 2018, og budsjetterer 
med investeringer på 2,0 MNOK. Det gir avskrivningsinntekter på 1,4 MNOK.   
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 Bygg og bygningsinvesteringer 2.5
Funksjonell infrastruktur er av stor betydning for fakultetets kjernevirksomhet. I det et nye bygget for 
kunst og design har KMD fått en bygningsmessig infrastruktur som gir fakultetet unike muligheter. 
Fleksibel bruk og effektiv utnyttelse av arealer er vesentlig, men også utfordrende å få til å fungere 
når en ha store flerbruksarealer.,  
 
Et nytt bygg for Griegakademiet, samlokalisert på nabotomten til bygget for kunst og design, har 
høyeste prioritet for KMD. Dette bygget må utformes i klar relasjon til den nye kunst- og 
designhøgskolen. Sambruk av byggene må følgelig vurderes på alle plan når et nytt bygg skal 
utformes. Nytt bygg for GA bør samtidig programmeres slik at det sikrer areal for fremtidige 
studieplasser og stipendiatstillinger, som det ikke er beregnet plass til i dagens nybygg.  
 

2.5.1 Vitenskapelig utstyr 

Instituttene for kunst og design er begge tilført nytt og oppgradert utstyr gjennom nybyggets 
brukerutstyrstildeling. Verksteder og vitenskapelig utstyr for øvrig er betydelig oppgradert i 
nybygget. Brukerutstyrsrammen innehar også et reinvesteringsbudsjett som vil gi kunst og design 
mulighet for og reanskaffe utstyr dersom utstyr må erstattes. KMD vil derfor ikke fremme forslag om 
øremerkede utstyrsmidler til kunst og design for 2018.  
 
Griegakademiet har derimot behov for musikkinstrumenter og utstyr. Dette er lagt inn i forslag til 
endringer i øremerkede midler. 
 

3 Budsjettforslag 2018 – målsetning for bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Bakgrunnen for at KMD har lav bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er at mye av 
finansieringen går gjennom PKU (Program for kunstnerisk utviklingsarbeid), og regnes ikke som BOA 
inntekter i UiB sin finansieringsmodell. UiB har et sterkt fokus og tydelige krav om økte BOA 
inntekter. For 2017 har KMD et relativt beskjedent krav om BOA-inntekt sammenlignet med andre 
fakultetet, men vil ikke klare å nå dette målet i år. Noe av bakgrunnen for det er at det har vært brukt 
mye ressurser på omstilling og flytting for de faglig ansatte. De økonomiske utsiktene de nærmeste 
årene tilsier lavere grunnbevilgningsrammer, bl.a. som følge av effektiviseringskutt, strategisk 
omfordeling og økte husleiekostnader. KMD vil derfor være avhengig av økte bidrag og evt. oppdrag 
fra eksterne finansieringskilder, for å opprettholde eller styrke sin virksomhet.  NFR har ikke allokert 
direkte midler til kunstnerisk utviklingsarbeid. Det som kan være aktuelt er at KMD sitt fagmiljø blir 
en samarbeidspart sammen med andre fagmiljø til NFR prosjekt. Det er det vitenskapelige miljøet på 
GA som per i dag har det største potensialet for å innhente mer BOA- inntekter. Mye av 
finansieringen til kunstnerisk utviklingsarbeid går gjennom kultursektoren og departementet og 
regnes ikke som ekstern finansiering. 
 
Tallene i tabellen under er dels basert på budsjett/prognoser lagt inn i UiBs prosjektstyringsverktøy, 
dels på instituttenes egne budsjettinnspill. For budsjettforslaget for 2018 er det ikke minst basert på 
fakultetsledelsens tydelige ambisjon om å styrke BOA-inntektene.  
 
Budsjettall på 2,7 MNOK i 2017 viser en relativ tilfeldig fordeling mellom NFR og andre, og endringen 
på disse områdene må følgelig ikke tillegges vekt, da vi har lite erfaring med disse 
finansieringskildene.   
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Tabell 2. Budsjettforslag BOA 2018-inntekter 
Budsjettforslag BOA for Inntekter Fakultet for kunst, 

musikk og design (tusen kr)

Budsjett 2017 

inntekt for 

aktivitet

Prognose 2017 

inntekt for 

aktivitet

Budsjett 2018 

Inntekt for 

aktivitet

Endring Budsjett 

2018 

Fakturert 

inntekt

Forskningsrådet 500                      104                         300                      -200             300              

EU -                       150                         1 050                  1 050           1 050           

herav EU, forskning -              

herav EU, utdanning og annet 150                        1 050                  1 050          

Andre 2 207                  2 453                     3 650                  1 443           3 650           

herav andre - statlige etater 650                        1 300                  1 300          

herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater 300                        700                     700             

herav andre - organisasjoner 100                     100             

herav andre - gaveforsterkning 1 000                     260                     260             

herav andre - gaver   225                        240                     240             

heav andre - næringsliv/privat 278                        850                     850             

herav andre - Stiftelser 100                     100             

herav andre - øvrige 100                     100             

Oppdrag -                       -                          -                       -               

Sum 2 707                  2 707                     5 000                  2 293           5 000           

 
 
Fakultetet vil for 2018 legge inn en målsetting om å oppnå 5 MNOK i samlet inntekt fra bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet. Det er i denne omgang ikke skilt på aktivitet og fakturert inntekt. Dette 
er en ambisiøs målsetting, nær det doble av måltallet for 2017. Samtidig har fakultetet pågående 
prosjekter, prosjekter under opprettelse, og igangsatte søknadsprosesser, som gjør at målsettingen 
bør være oppnåelig. Fordelingen av Andre BOA-inntekter er i stor grad basert på budsjettall for 
registrerte og planlagte prosjekter. Vi ser for oss å inngå tverrfaglig samarbeid med andre fakultet 
ved UiB og ønsker bistand til å etablere og utvikle det tverrfaglige samarbeid for å øke de eksterne 
inntektene for dermed å utvide vårt faglige fokus. Fakultetet er svært åpen for samarbeid og er 
overbevist om at vår tilnærming til forskning vil både stimulere og utfordre den akademiske 
forskningen ved UiB. 
 
Sammen med forventning om økning i eksternfinansiert aktivitet, ventes det at dette fokuset vil gi 
utslag i høyere inntekter til dekning av indirekte og direkte kostnader ved instituttene. Gjennom TDI-
modellen vil fakultetet bedre mulighetene for å hente inn slike inntekter. Det fører også til at de 
reelle egenandelene til BOA blir bedre synliggjort.  
 

 Bidrag fra Forskningsrådet 3.1
Fakultetet antar å ha potensiale for deltakelse i ulike programmer bl.a. gjennom tverrfaglig 
samarbeid med andre fagmiljø gjennom Norges forskningsråd (NFR), og vil allerede fra 2018 ha 
ambisjoner om å være partner i slike prosjekt å hente ut del finansiering fra NFR. 
Det er lagt inn en målsetting på kr 300’ fra NFR. 
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 Bidrag fra EU 3.2
Fakultetet har et betydelig uutnyttet potensial for EU finansierte prosjekter. For å lykkes med 
søknader kreves det internasjonale samarbeidspartnere, og ambisiøse søknader som treffer 
intensjonen til de Calls som vil være aktuell for våre fagmiljø. 
Målsetning om aktivitet finansiert av EU er budsjettert med kroner 1.050’.  
 
Instituttet for kunst har ambisjoner om å øke den eksterne finansieringen til større 
forskningsprosjekter. I 2016 og 2017 har instituttet samarbeidet med 6 internasjonale institusjoner 
(LUCA School of Art, Gent; Dublin Institute of Technology, University of Gothenburg og Oslo National 
Academy of Art) om prosjektet Meaning Making in Public Space – MMIP – gjennom Marie Curie 
Actions i Horizon2020. Søknaden er på 3,5 mill EURO og forplikter instituttet med en egenandel på 
NOK 175 000.  
 

 Andre bidragsinntekter 3.3
Andre bidragsinntekter vil for 2018 være den største finansieringskilden til KMD. Dette har 
sammenheng med at de fleste eksternfinansierte prosjektene KMD har er med inntekter fra særlig 
andre offentlige etater (statlige, fylkeskommunale, kommunale), samt privat næringsliv og stiftelser.  
 
Prosjektet EURASIA er registrerte med budsjettert aktivitet fra SIU på ca kr 1.300’. Dette er registrert 
som bidrag fra statlige virksomheter. Det må bekreftes om dette er EU-inntekt eller statlig.  
 
Prosjektet POLYFON viser et utkast med budsjettert aktivitet på kr 2.000’ for 2018, der BOA-inntekter 
utgjør ca 1.800’ - først og fremst fra kommuner og næringsliv.      
 
Det er lagt inn en samlet målsetting på kr 3.650’ fra Andre bidragsytere for 2018 
 

 Oppdrag 3.4
Fakultetet har i 2017 ikke oppdragsaktivitet. Fakultetet vil i sin strategi prosess  eventuelt utrede 
hvilke typer oppdrag fakultetet skal påta seg. Dette må omfatte vurderinger omkring fakultetets 
faglige integritet, kryssubsidiering og unngå at fakultetet går i næringen til egen bransje og egne 
ferdig utdannede kandidater. Mange av KMDs ferdig utdannede studenter blir selvstendig 
næringsdrivende. For 2018 er det følgelig lagt opp til et forsiktig anslag på inntekter fra oppdrag.   
 

 Vekstpotensial 3.5
KMD har lave BOA inntekter pr 2017. Vekstpotensialet forventes derfor å være betydelig. Økning i 
BOA inntekter forutsetter at KMD får tilstrekkelig bistand til både å finne aktuelle finansieringskilder 
og søke finansiering fra disse. Det forutsetter ikke minst også at KMDs egne ansatte ser både det 
faglige og økonomiske potensiale/utbytte som vil ligge i ekstern finansiering av ulik virksomhet.   
 

4 Langtidsbudsjett 

 Langtidsvurderinger 4.1
Fakultetets økonomi på lengre sikt må vurderes i lys av at det fortsatt er et nytt fakultet. Imidlertid er 
det noen tydelige tendenser, som må tas i betraktning:  

- Basisbevilgninger er under press i forhold til effektiviseringskutt, husleie, m.m. 
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- Tilgang på øremerkede midler er uforutsigbare og utsatt for sterk konkurranse med andre 
fakultet og prioriterte tiltak ved UiB  

- Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved KMD er p.t. lav, og bør på sikt kunne utgjøre en 
stadig økende del av KMDs virksomhet   

- Vurdere behovet for nye studieplasser, som et resultat av strategiprosessen. 
    

 Grunnbevilgning utvikling 4.2
 Tabell 3. Langtidsbudsjett - grunnbevilgning

 
 
Samletabellen til langtidsbudsjett på grunnbevilgning må leses som en tendens snarere enn eksakte 
størrelser. Utviklingen i langtidsbudsjettet bygger på en rekke forutsetninger som ikke nødvendigvis 
slår til i den takt som prognosene bygger på.  Det er også uavklarte hvordan KMDs bevilgninger vil bli 
fremover i UiBs fordelingsmodell, både hva gjelder eventuell resultatbasert uttelling for kunst og 
design, samt innarbeidelsen av KMD i UiBs internhusleieordning.    

4.2.1 Inntekter 

Forventet inntektsutvikling til basis er imidlertid beskjeden, og basert på en lønns- og prisvekst på 
 2,5 %, som i stor grad nøytraliseres gjennom fortsatt forventninger om effektiviseringskutt og 
omfordeling til strategisk formål.  
 
Ellers forutsetter inntektsutviklingen på øremerkede midler vekst i øremerkede midler, og tar som 
utgangspunkt at KMD får øremerkede midler i henhold til budsjettforslag for 2018 og en videreføring 
av dette i årene fremover.  I øremerkede midler ligger også inne forventning om gradvis oppbygging 
av antall stipendiater/phd-kandidater fra 7 i 2017 til 15 i 2022.  

4.2.2 Kostnader 

Lønnskostnader utgjør en stor andel av fakultetets kostnader på grunnbevilgningen. Det er under 
utarbeidelse en økonomisk stillingsplan som vil bli et viktig verktøy i forhold til å planlegge 
stillingsressurser i et langsiktig strategisk perspektiv, og som kan ta hensyn til og vise handlingsrom 
ved skiftende rammebetingelser.  I tabellen over vises en utvikling som korrelerer med forventet 
økning i antall stipendiater i årene fremover. 
 
Forholdet i utviklingen i andre driftskostnader vil være avhengig av hvordan KMD inntas i 
husleieordningen ved UiB. Når hele KMD er under UiBs husleieordning vil interne kostnader øke og 
andre driftskostnader gå ned. Dette er ikke tatt hensyn til i tabellen over, da KMD fortsatt ikke vet 
hvordan dette slår ut i bevilgning eller hva kostnadene med internhusleie blir.  
 
For instituttinntekter er det lagt inn en forventet økning, i hovedsak knyttet til at nybygget og 
infrastrukturen i Møllendal kan generere økte inntekter. Investeringer forutsetter videreføring av 
øremerkede midler til vitenskapelig utstyr på ca. 2 MNOK år. Hvordan fremtidige utstyrsbehov skal 
håndteres/tildeles for kunst og design når brukerutstyrsbevilgningen tar slutt er ikke vurdert i 
tabellen over.   
 

Samletabell til langtidsbudsjett GB 2018 2019 2020 2021 2022

KD-inntekter 167 933         172 662         178 894         186 036         191 173         

Instituttinntekter 1 500             2 000             2 038             2 088             2 138             

Investeringar 2 050             2 101             2 154             2 208             2 263             

Lønnskostnader 103 718         108 140         112 205         116 548         118 981         

Andre driftskostnader 57 470           58 303           60 463           63 218           65 877           

Interne transaksjonar 6 195             6 118             6 110             6 150             6 190             

Sum -                      -                      - -                      -                      
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 BOA utvikling 4.3

4.3.1 Inntekter 

KMD legger opp til en ambisiøs utvikling i BOA f.o.m. 2018. KMD mener BOA har et uforløst potensial 
ved fakultetet, og vil gi dette området stort fokus fremover. KMD vil rette særlig oppmerksomhet 
mot større prosjekter, men skal fakultetet lykke med disse ambisjonene forutsettes det tverrfaglige 
samarbeid med andre fagmiljø men også betydelig støtte fra BOA-team og administrativt 
støtteapparat.  
 
Tabell 4. Langtidsbudsjett – bidrags- og oppdragsaktivitet inntekter 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Andre» finansieringskilder viser en høy andel. Dette er fordi de opprettede og planlagte prosjektene 
som KMD har p.t. i all vesentlighet har finansieringskilder som havner i denne kategorien.  
 
Fra 2019 har Institutt for design planlagt prosjektet «Milano 2019/20» som er en internasjonal arena 
for nyskaping innen objekt/møbler, samt seminaret «Visibility» som arrangeres annet hvert innen 
illustrasjonsfaget.  Disse ventes å gi BOA-inntekter på anslagsvis kr 700’.  
 

4.3.2 Kostnader 

På kostnadssiden er det gjort noen grove anslag på hvor stor andel av BOA-inntekter som vil medgå 
til lønnskostnader og T/A-stillinger. Utover det er det gjort noen veldig enkle overslag over antatt 
andre driftskostnader / interne kostnader.   
 
Tabell 5. Langtidsbudsjett – bidrags- og oppdragsaktivitet kostnader 

Kostnader BOA 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringar

Lønnskostnader 2 370       2 827       3 201       3 521       3 856       

Andre driftskostnader 2 250       2 662       2 997       3 286       3 589       

Interne transaksjonar 380          426          462          495          530          

Sum kostnader 5 000     5 915     6 660     7 302     7 975      

 

5 Strategiske satsningsområder 
 

Den største strategiske satsingen, som også var et viktig mål for virksomhetsoverdragelsen, er 
utvikling av en kunstnerisk ph.d. som vi håper å få på plass i løpet av 2018. 
 
Fakultetet skal som nevnt utarbeide en ny strategi for KMD som også bygger opp under UiB sine 
strategiske satsingsområder. Vi har identifisert faglig aktivitet, særlig innen klima og globale 
utfordringer, som kan defineres under de strategiske satsingsområdene til UIB.  

 
  

Aktivitet BOA 2018 2019 2020 2021 2022

NFR 300          360          432          475          499          

EU 1 050       1 365       1 638       1 802       1 982       

Andre 3 650       4 090       4 440       4 830       5 260       

Oppdrag -           100          150          195          234          

Sum aktivitet 5 000       5 915       6 660       7 302       7 975       
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Tabell 6. Strategiske satsingsområder 

 
 
I fakultetets rammebudsjett avsettes også sentrale budsjettposter til strategiske formål, hvorav en 
stor andel er stimuleringsmidler til såkorn-tiltak, kompetanseheving, undervisningsprosjekter og 
forskningsprosjekter. Aktivitet rettet mot UiBs strategiske satsninger vil tillegges vekt ved fordeling.  
 

5.1.1 Profilområder og klynger 

Klyngesamarbeid er et viktig virkemiddel for å øke tverrfaglig samarbeid mellom forskning, utdanning 
og næringsliv i regionen. Etableringen av et nytt bygg for kunst og design i Møllendal representerer 
en lenge etterlengtet samlokalisering av kunst- og designutdanningen i Bergen.  
 
Nybygget med sin markante arkitektur er programmert for maksimal åpenhet mot omverdenen. 
Byggeprosjektets samfunnsmål uttrykker bl.a. at nybygget skal være en arena for utdanning, 
nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid. Nybygget skal være en dynamisk arena for 
prosess, visning og dialog innen kunstnerisk utviklingsarbeid og studentarbeid. Gjennom bygget får 
fakultetet plassert seg geografisk tydelig blant kunst- og designinstitusjoner i Bergen, Norge og 
verden. For KMD har nå samlokalisering med Griegakademiet på nabotomten høyeste prioritet. 
Dette vil ytterligere vil forsterke fakultetets virksomhet og geografiske plassering, og etablere 
Møllendalsområdet som en fremtidig klyngesatsning innen kunstfagene. 
 
 

5.1.2 Utdanningssatsing 

Motiverte og engasjerte studenter er essensielt for at fakultetet skal lykkes. Fakultetet skal legge til 
rette for høy kvalitet i utdanningen ved å utvikle arenaer for tett og individuell oppfølging av 
studentene, meningsbrytning og konstruktiv kritikk. Dette er også noe av bakgrunnen for at våre 
studieplasser er i hovedsak finansiert under kategori B. 
 
Studieplassene er en svært viktig inntektskilde for fakultetet. Det er derfor viktig med et sterkt fokus 
på både oppfyllingsgrad og gjennomføring for å kunne hente ut potensiale på inntektssiden. Det 
legges mye ressurser i oppfølging av studentene fra den faglige staben. Studenter innenfor alle våre 
utdanningsprogram både på bachelor- og masternivå krever spesielt tilrettelagte arealer da de er 
utøvende både innen kunst, musikk og design. Det har vært svært positivt for læringsmiljøet med 
innflytting i nytt bygg, samtidig som det er utfordringer med fakultetets arealer i Nygård skole som er 
gamle og til dels uhensiktsmessig for vår aktivitet.  
 
KMD satser sterkt på å videreutvikle metoder og strategier for forskningsbasert undervisning og 
læring innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
Fakultetet skal fortsette å dyrke mangfoldet i lærings- og vurderingsformer, som er 
kostnadskrevende. KMDs mange verksteder er en avgjørende faktor for eksperimentering og høy 

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH)Marin Klima-Klima Klima-Energiomstilling Globale samfunsutfordringer Andre områder Sum vit. årsverk*

(fyll inn grå felt) 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017

Antall årsverk involvert i et område -                  1,40                -                  3,50                -                  1,40                -                  8,10                -                  -                  -                  14,40              

Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger 0,40                2,50                0,40                5,90                -                  9,20                

Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte -                  -                  -                  1,20                -                  1,20                

Postdoktorer -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Stipendiater 1,00                1,00                1,00                1,00                -                  4,00                

Forskere -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med: Marin Klima-Klima Klima-Energiomstilling Globale samfunsutfordringer Andre områder Sum vit. årsverk*

01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017 01.10.2016 01.06.2017

Marin -                  -                  

Klima-klima 0,40                -                  0,40                

Klima-energi -                  -                  

Global 0,40                -                  0,40                

sum overlapp -                  -                  -                  0,40                -                  -                  -                  0,40                -                  -                  -                  0,80                

Totalt for område inkl. overlappende ressurser -                  1,40                -                  3,90                -                  1,40                -                  8,50                -                  -                  -                  15,20              
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kvalitet i utdanningen, og god tilgang til verkstedene er sikret gjennom styrket drift. Det som vil kreve 
noe styrking er å få på plass gode ruiner for opplæring og HMS for studenter i verkstedene.  
 
Se punkt ovenfor om behov for nye studieplasser. 
 
 
Utdanningsportefølje 
KMD har stort potensiale knyttet til å etablere tverrfaglige utdanninger, og i 2018 vil fakultetet i 
første omgang utrede mulighetene for å opprette et tverrfaglig masterprogram i kunstnerisk 
utviklingsarbeid. I prosessen med virksomhetsoverdragelse har lydkunst, sammensatte performative 
uttrykk, bildeterapi og scenekunst vært trukket frem som mulige studieområder på masternivå.  Det 
er også et mål å utvikle valgemner som kan inngå i flere studieprogrammer.  
 
Utdanningskvalitet 
I 2018 er hovudfokus å skape en velfungerende studie- og arbeidshverdag for studentene ved det 
nye fakultetet.  Tett og individuell faglig oppfølging av studentene har vært og er en viktig 
suksessfaktor for den høye gjennomstrømmingen av studentene. Denne kulturen blir viktig å ivareta i 
det nye fakultetet.  
 
Forskningsbasert utdanning 
Økt bruk av formidlingsplattformen Research Catalogue vil gi studentene bedre innsikt i pågående 
kunstneriske utviklingsarbeid og forskning, og bidra til å synliggjøre relevante forskningsgrupper og 
veilederkompetanse. Det er også viktig å tydeliggjøre hvordan utdanningen er forskningsbasert for å 
øke bevisstheten og læringstubyttet.  
 
Ph.d.-utdanningen ved KMD1 
En 4 årig PhD er et av KMD sine hovedsatsinger for 2018. KMD skal etablere et sterkt, samlet og ikke 
minst større stipendiatmiljø, og det må arbeides aktivt med rekruttering av stipendiater, nasjonalt og 
internasjonalt. Stipendiater skal i større grad knyttes til pågående prosjekter innen kunstnerisk 
utviklingsarbeid, og det er viktig at fakultetet arbeider målrettet med å integrere stipendiatene som 
en ressurs i undervisningen. Dette vil kun gjelde de stipendiatene som har finansiering i 4 år. Frem til 
vi har et nytt bygg for GA, vil vi måtte bruke ressurser på å finansiere arbeidsplassene for de nye 
stipendiatplassene. Vi vil etterstrebe å samle stipendiatene mest mulig i felles arealer, men flere av 
våre stipendiater har behov for spesialisert infrastruktur, og det er derfor krevende å få de samlet 
nær fagmiljøene.   
 

5.1.3 Organisasjon  

Et nyetablert fakultet med en ny struktur, og en helt ny bemanningsplan som skal serve to nivå, og til 
tider også tre nivå er en spennende øvelse. Disse strukturelle endringene i kombinasjon med gammel 
og ny bygningsmasse er krevende, og vil kreve noe justering i bemanningsplanen. Det er særlig innen 
studieadministrasjon vi ser behov for en styrking, men også innen HMS og HR. Det trengs 
administrative resurser til å følge opp HMS arbeid i gammel bygningsmasse, som særlig GA miljøet 
har daglig utfordringer med. Men også å etablere HMS rutiner for studenter og ansatte i de nye 
verkstedene vil kreve administrativ oppfølging som det ikke var tatt høyde for i bemanningsplanen. 
Vi har gjort noen omrokeringer av stillinger innen studie og HR for å få på plass en bedre bemanning 
til å håndtere variabel lønn i skjæringsfeltet mellom studieadministrasjon og HR. Vi mener at den 

                                                           
 
1
 Jfr. Høringsnotat datert 05.07.17: Forslag om å etablere ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid og forslag til 

endringer i studiekvalitetsforskriften og forskrift om ansettelsesvilkår, vitenskapelig stillinger 
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justeringen som er gjort som en prøveordning må bli en permanent ordning for å kunne drifte 
fakultetet på en forsvarlig måte. 
 
Vi har en relativ ny fakultetsledelse, og instituttledere som ikke har vært en del av UiB sitt 
lederutviklingsprogram. Vi vil i 2018 avsette midler til å drive lederutvikling av instituttledere og 
seksjonsledere i administrasjonen, samt vi vurdere lederutvikling av en samlet fakultet- og 
instituttledelse for å kunne bygge en god organisasjons- og ledelseskultur for det nye fakultetet. 
 

 



Institutt for design, budsjettforslag for 2018 
 
1.Sammendrag 

 
Det blir viktig å balansere mellom fakultetsbygging og forskning, utdanning og 
formidling. Institutt for design er anerkjente på den Internasjonale, nasjonale og 
regionale arena. Det er viktig å ytterligere styrke fagfeltet og formidling innen 
bærekraft, eksperimentering og materialitet på de viktigste arenaer. Planlagte 
aktiviteter som deltagelse i Stockholm på Furniture Fair / Green House og Ice Music 
Festival på Geilo skal gjennomføres i vårsemesteret 2018. Oppstart og utvikling av 
Visibility, samt Ventura Lambrate/Salon del Mobile i Milano er satt høsten 2018 for 
gjennomføring vår 2019. 

Rutiner og prosesser knyttet til laboratorier og verksteder vil være høyst nødvendig 
for god flyt i nybygget. Det vil være krevende innenfor eksisterende rammer og 
ressurser. Mye tilpasning vil være nødvendig i forhold til undervisning, studentene 
flytter fra lukkede rom til åpne landskap hvor også forelesningen skal foregå. Det kan 
bli nødvendig med ytterligere tiltak for god gjennomføring av undervisning. 

Instituttet vektlegger samfunnsengasjement og løpende debatt gjennom åpne 
seminarer og presentasjoner for omverden. I tillegg er det et utstrakt samarbeid med 
eksterne aktører om utvikling av workshoper og etter- og videreutdanningstilbud. Det 
prioriteres å skape gode møteplasser for faglig dialog og konstruktiv kritikk, noe som 
vil bli ytterligere styrket nå når vi er etablert i nybygget. Faglig ansatte deltar på de 
internasjonale Cumulus-konferanser med presentasjoner og Papers, og slik utvides 
kontaktnettet globalt. Dette styrker pågående forskningsprosjekter og gir også 
muligheter til å fortløpende vurdere og diskutere utviklingen i studietilbudet. Instituttet 
skal være en markant bidragsyter innen utviklingen av gode designprosesser og 
metoder, og erfaringen fra forskningsbaserte kurs og prosjekter oppsummeres, 
drøftes og formidles i relevante faglige miljøer.  

Faglig ansatte skal stimuleres til å ta del i den offentlige debatten gjennom kronikker 
og visninger av prosjekter. Bruk av Research Catalogue og nye nettsider skal bidra til 
å synliggjøre pågående aktivitet og prosjekter. Instituttet fortsetter med å arrangere 
seminarer, visninger og initiere til debatter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Samarbeidsprosjekter innen utdanning, forskning og formidling styrkes og utvikles 
gjennom Design Thinking, BTO og UiB utvikling av Tjenesteinnovasjon, utvikling av 
Inkubator på USF og etablering av samarbeid Nyskapningsparken(BTO). Utvikle 
Visibility som den største Internasjonale arenaen for Visuell kommunikasjon og 
spesifikk innen Illustrasjonsfeltet. Videreføring av samarbeidsavtaler med 
Kriminalomsorgen, Røde Kors og Verdighetssenteret, og som utvikles ytterligere. 
Institutt for design dekker vårt samfunnsansvar gjennom disse 
samarbeidsprosjektene som også er i henhold til UiB s strategi innen LIV og 
Samfunn. 

 

 
 



2. Budsjettforslag GB 
 
Instituttene har blitt bedt om å bidra til innspill til tiltak innenfor og utenfor 
eksisterende budsjettramme dvs. det som vil inngå som ordinær rammebevilgning fra 
fakultetet. Tabell 1 viser Institutt for Design sine innspill til tiltak innenfor 
budsjettrammen, tiltak utenfor budsjettrammen og forslag til inntekter. 
 

 
 
 
 
 

Tabell 1: Budsjettramme 2018

Fastlønn inkl. 

åremål 

(fastlønnsbudsjett)

Andre kostnader 

(driftsrammen)

Finansiering 

(egenandel)
Totalt

Budsjettramme 2017 (hovedfordeling) 15 597 869 4 200 000 19 797 869

Tiltak innenfor rammen

Konsekvensjusteringer:

0

0

0

Instituttets annuum - endringer

Hva skyldes økningen her? Hvilken aktivitet? Forslag til finansiering? 548 000 548 000

Ventelønn for Petter Bergerud 473 638 473 638

Førsteamanuensis/lektor 50% i lys 335 000 115 000 220 000

Førsteamanuensis/lektor i teori/arkitektur 125 612 125 612 0

Førsteamanuensis/lektor 20% i tekststøtte 130 604 130 604

Ønsker en utvidelse av førsteamanuensis interaksjonsdesign med 50 % 325 000 325 000

PPU: ønsker å utlyse 100 % professor ( i dag 50 % lektor) 790 000 278 300 511 700

Ventelønn for Eli-Stin Eide 186 821 186 821

Ventelønn for Ashley Booth 197 349 197 349

Ventelønn for Bente Irminger 179 235 179 235

Ventelønn for Linda Lien 179 235

50 % erstatning for Linda Liens undervisningsdel 370 000 370 000 0

Gjestelærere omgjøres til 20-40 % stillinger innenfor teori/ skriving 0

Forslag øremerkede midler

Utvikling av Design Thinkings master (NHH, HVL/NTNU) 500 000 500 000

Utvikling av Inkubator (er dette øremerkede midler eller tiltak utenfor rammen 

(økning av plasser))
0

Utvikling av bruker- og tjenesteinnovasjon i samarbeid med BTO og UiB. 0

Utvikling av Visibility 0

Etter- og videreutdanning innen interiørarkitektur 0

0

Sum budsjettramme 2018 (innenfor eksisterende ramme) 19 390 363 4 748 000 888 912 23 249 451

Tiltak utenfor rammen:

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

Budsjettramme 2018 (inkl. tiltak utenfor eksisterende ramme) 19 390 363 4 748 000 888 912 23 249 451

Inntekter

Materialbetaling fra studentene 0

Betalte arrangementer på KMD 0

Salg av faglitteratur 0

Utleie av ansatte som eksterne forelsere/workshop/kurs 0

0

Tillegg for inntekter til avskrivninger 0

Sum foreslått budsjett 2018 19 390 363 4 748 000 888 912 23 249 451



OBS 2: det er tabellen over her som skal fylles ut. Tabellen er limt inn som et bilde 
fra excel – så du kan ikke endre tallene direkte i denne word-fila. Jeg kan endre tall i 
excel og lime inn på nytt – eller jeg kan sende deg excel-fila. Gule felt er beløp som 
mangler, og som jeg trenger mer informasjon til å plotte inn. Se kommentarer i 
oransje i teksten under tabellen. 
 
 

Tiltak innenfor budsjettrammen 

Tiltak innenfor budsjettrammen inkluderer konsekvensjusteringer, instituttets annuum 
(både drift og lønn (selv om lønn er utenfor instituttets ramme)) og øremerkede 
midler. I det følgende vil hver av disse kategoriene bli nærmere omtalt. 

- Konsekvensjusteringer 

Konsekvensjusteringer er justeringer av tildelinger som det er gjort vedtak på i 2017 
og som får budsjettmessig virkning i 2018. Institutt for Design har ikke hatt noen slike 
vedtak i 2017. 

(Konsekvensjustering;  
Tre- og metallverksted skal risikovurderes for hvor mange studerende kan være aktive på 
verkstedene på samme tid. Måltallet pr. kull er 13, ved en eventuell reduksjon må det lages 
en logistikk utover ordinær arbeidstid med oppsatte kurs. Det er kostnadskrevende i forhold 
til ressursbehov. 
 
Jeg skjønner hva du mener her – men konsekvensjusteringer har en annen budsjettmessig 
mening. Men kanskje det kan tas med et annet sted – f.eks. under punktet «instituttets 
annuum – endringer»? Hvis det blir økte lønnskostnader for dere f.eks. med at dere må ha 
kurs utover ordinær arbeidstid? Det får du vurdere.) 
 

 
- Instituttets annuum - endringer 
 

 Driftsbudsjettet:  

Det foreslås en økning i driftsbudsjettet fra 4 200 000 kr. i 2017 til 4 748 000 kr. i 
2018. Dette må konkretiseres. (Jeg har ikke studert det detaljerte budsjettet for å se 
hvor det er økning sammenlignet med i 2017 budsjettet). Er det budsjett inkl. antatte 
overføringer? Eller ønsker instituttet å fremme en økning på 548 000 kr. i 
driftsbudsjettet? Hva skal det gå til? Forslag til finansiering? Omprioriteringer? Økte 
inntekter? 

 

 Endringer i fastlønn inkl. åremål: 

Generelt spm. til stillingene – der det ikke er oppgitt: er det tenkt faste eller 
midlertidige stillinger? Eller er ikke det avklart enda? (Det har noe å si for hvilket 
beløp jeg skal legge inn i tabellen. Litt ulike lønnskostnader for faste og midlertidige.) 

Ventelønn til Petter Bergerud. Professor 100 % i rom-design. Stillingen er en 
åremålsstilling som går ut 31.07.2017. Det må budsjetteres for ventelønn. 



Førsteamanuensis/universitetslektor 50 % stilling i lys. Foreslås delvis finansiert av at 
en 20 % universitetslektorstilling i møbeldesign (Atle Tveit) omprioriteres. Stillingen i 
møbeldesign går ut 31.07.2017. VIKTIG FAGFELT. Bør derfor være en 50 % stilling.  

Førsteamanuensis/ universitetslektor 20 % stilling i teori/arkitektur. Finansieres ved 
at stillingen til førsteamanuensis II Lasse Berntzen omprioriteres. 

Førsteamanuensis/ universitetslektor 20 % i tekststøtte. Tekststøtte er et behov for 
flere institutter, og det bør avklares om det burde være en felles 50 % ressurs for 
instituttene. Hvordan skal evt. den 20 % stillingen finansieres? Omprioritering? 

Førsteamanuensis 100 % i interaksjonsdesign. Institutt for design har en 50 % stilling 
innen interaksjon i dag (som er besatt Zackery Denfeld og Cathrine Kramer i 
midlertidige stillinger som går ut 31.12.2018), men det er ønskelig med en utvidelse 
til 100 % siden dette er et viktig fagfelt for instituttet. Hvordan er økningen tenkt 
finansiert? 

Teori innen profesjonsforberedelse – Morten William Knudsen. Har ikke tatt med 
denne i tabellen, og usikker på om det bør være med. Han er gjestelærer i dag? Og 
dere ønsker å fortsatt ha han som gjestelærer? I så fall trenger du ikke ta det med. 
Siden det ikke representerer en endring? Et spm. er i midlertid om det er penger til 
det på gjestelærerbudsjettet dersom noe (deler? Hele?) skal gjøres om til stillinger 
innenfor teori/skriving? 

Professor 100 % PPU. Det har tidligere vært besluttet at Instituttet skulle få en 100 % 
stilling på PPU. Denne stillingen finansieres delvis ved at det allerede er en 50 % 
universitetslektor stilling (vikar) i dag, som blir omgjort til en 100 % stilling. Det 
forutsettes at det resterende blir finansiert av fakultetet.  
 
Ventelønn til Eli-Kirstin Eide. Professor 100% i interiørarkitektur. Stillingen er en 
åremålsstilling som går ut 31.07.2018. Ikke mulighet til å søke på ny periode. Det må 
derfor budsjetteres med ventelønn i 5 måneder i 2018. 
 
Ventelønn til Ashley Booth. Professor 100% i Visuell kommunikasjon. Stillingen er en 
åremålsstilling som går ut 31.07.2018. Ikke mulighet til å søke på en ny periode. Det 
må derfor budsjetteres med ventelønn i 5 måneder 2018. 
 
Ventelønn Bente Irminger. KU-leder 100 % i interiørarkitektur. Stillingen er en 
åremålsstilling som går ut 31.07.2018. Bente har mulighet til å søke på en ny 
åremålsperiode, men det er en mulighet for at fakultetet må utbetale ventelønn i 5 
måneder i 2018, og dette må tas høyde for i budsjettet.  
 
KU-leder 100% i Visuell kommunikasjon, Linda Lien, har begynt som visedekan ved 
fakultetet. Institutt for Design beholder stillingens forskningsdel (40 %), men 
undervisningsdelen av stillingen hennes må erstattes. Det vil derfor utlyses en 50 % 
vikarstilling. Det forutsettes at visedekanstillingen til Linda Lien finansieres av 
fakultetsnivået, og at besparelsen på lønnskostnadene til instituttet går til å dekke 
vikarstillingen. Lindas åremål går for øvrig ut 31.07.2018. Hun har mulighet til å søke 
på en ny åremålsperiode, men det kan bli aktuelt med ventelønn fra dette 
tidspunktet, dette må tas høyde for. 
 



20-40% stillinger innenfor teori/skriving. Stillingen(e?) er tenkt finansiert av dagens 
gjestelærerbudsjett. Usikker på hvilket beløp jeg skulle legge inn i tabellen? Hvor 
mange stillinger? Hvilken stillingskategori? 
 

- Forslag øremerkede midler 
 
Generell kommentar: her må vi se nærmere på hva som kan være øremerkede 
midler (prosjekter som helst samsvarer med fakultetets strategi (ikke vedtatt) og 
universitetets strategi – Hav, Liv, Samfunn), og hva som kan være tiltak utenfor 
rammen (f.eks. penger vi kan hente fra KD til utvidelse av studieplasser, nye 
studieretninger el.l.). For at de enkelte punktene skal tas med i tabellen må det også 
oppgis et beløp som ønskes dekket.  
 

 Utvikling av Design Thinkings master (NHH, HVL/NTNU) 
Dette er strategisk viktig i utviklingen av Designfeltet. På sikt vil det føre til større 
forskningsprosjekter og Phd kandidater. Satstingen vil være  
ressurser. Forslag til 50 % stilling i videreføring av utdanningen. 1-5 år frem i tid. Kr. 
500.000 pr. år. 

 Utvikling av Inkubator.  
Dette er og har vært et samarbeidsprosjekt med Bergen Kommune i. Alumni og 
viktighet av kompetanseheving i vår region er grunnlaget for satsingen. Til nå har vi 
tilbudt 5 plasser, etter søknad, bør økes ytterligere med 5 plasser grunnet stor 
pågang. Viktig for styrking av Tverrfaglige samarbeidsprosjekter og inngår som en 
naturlig part i enhver forretningsutvikling. Vi vil, på sikt, utvikle samarbeid med BTO 
Nyskapningsparken. 
 

 Utvikling av Bruker - og tjenesteinnovasjon i samarbeid med  
BTO og UiB. Viktig bidragsyter til fornyelse av offentlig sektor og næringslivet. 
Utgangspunktet er Tjenesteinnovasjon for forskningsinteresser for humanistisk 
fakultet og Institutt for design.  Koblet med forskningsinteresser i Design Thinking. 

 Utvikling av Visibility som internasjonal arena hvor fagfeltene innen  
visuell kommunikasjon møtes og utvikles. Interaksjon, lyd og lys vil være en naturlig 
del av utviklingen. 

 Etter- og videreutdanning innen interiørarkitektur. Byggforskrift §10 
Nye krav fra departementen om ytterligere krav til byggteknisk kompetanse i 
profesjonsutdanningen interiørarkitektur. Viktig at vi tilbyr etterutdanning for 
profesjonen. Kan gjennomføres på flere måter; innleid kompetanse fra NTNU med 
kursvirksomhet i Bergen/Trondheim.  
Egen kursavgift. 
 
 

Tiltak utenfor budsjettrammen 

Se på om noen av prosjektene under øremerkede midler skal flyttes hit.  
 
 
 



Inntekter 
 
Institutt for Design fremmer følgende forslag til inntekter: 
Klarer du å anslå et beløp for disse? Sånn ca. hva som kan være realistisk? 
 

 Materialbetaling fra studentene 

 Betalte arrangementer på KMD 

 Salg av faglitteratur 

 Utleie av ansatte som eksterne forelesere/workshop/kurs 

 Arrangere faglige kur på de ulike verkstedene, kveld/helg 
 
 

Investeringer/vitenskapelig utstyr 
Har dere noe dere vil foreslå her?  
 

Bygg- og bygningsinvesteringer 
Har dere noe dere vil foreslå her? Bør vel ikke være noe... 
 
 
 

3. Budsjettforslag 2018. Bidrag og Oppdragsaktivitet (BOA) 

Her er det tabellen under som skal fylles ut. (Limt inn bilde fra excel, så det går ikke 
an å putte inn tall direkte i denne word-fila) – hør med meg så kan jeg plotte inn 
tallene. 

 

 

Tabell 5: Budsjett for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i 2018

Finansieringskilde
BOA

inntekt

1. Forskningsrådet

2. EU, spesifisert etter: 0

     - EU forskning

     - EU utdanning og annet

3. Andre bidrag, spesifisert etter: 0

     - statlige etater

     - kommunale og fylkeskommunale etater

     - organisasjoner

     - gaveforsterkning

     - gaver

     - privat næringsliv

     - stiftelser

     - utenlandske bidragsytere utenom EU

4. Oppdragsvirksomhet

Sum 0



Du må altså prøve å anslå noen beløp for inntektene til de ulike prosjektene, og 
oppgi hvilken kategori inntekten er innenfor (Forskningsrådet, EU, andre bidrag, 
oppdrag). Veldig nyttig at det står budsjettbeløp også – så ville ikke tatt bort det (bare 
presiser at det er budsjetterte kostnader), men prøv å anslå inntektspotensialet. 

Aktuelle prosjekter: 
 
Oppstart av prosjektet ”Milano 2019/20” Internasjonal arena for nyskaping innen 
objekt/møbler. 
Involverer: 
Dave Vikøren (KUprosjekt vedr. formidling og utstilling) 
Petter Bergerud (KU prosjekt vedr. utfordringer i tre) 
Svein Petter Knutsen (KU prosjekt vedr ”makerspace”-produksjon, formidling) 
Alexandre Bau (KU prosjekt vedr. bærekraftige materialer) 
Siv Lier (prosjekt vedr.bruk av tre og gamle teknikker) 
Studenter / alumni 
     Langsiktig plan 2019/2020  Kr. 800.000,- 
 
 
Videreutvikling av Design Thinking utdannelsen, en videreutdanning på MA-nivå. 
Et samarbeidsprosjekt med NHH og HVL/NTNU og Design Arena 
Forberedelser til pilot nr.3 (oppstart høsten 2017) foredragsholdere, sensorer, etc.
                 Kr. 
178.000,- 
Dette er en strategisk viktig satsing for instituttet. 
Kurset skal på sikt videreutvikles til et tverrfaglig heltids MA kurs.  
Dette er det eneste i sitt slag i Norge. Dette vil kreve ytterligere ressurser; dvs en 
50% stilling       
 
 
 
 
Lysfestival Fjell Festning, uke 42 og 43  
Eksperimentering med lys, fagstab og studenter 
Forskningsbasert undervisning       Kr. 50.000 
Inntekt fra sponsorer 
 
Treprosjekt, eksperimentelle strukturer (høsten-17?) 
v/ Petter Bergerud   
Forskningsbasert undervisning       Kr. 90.000,- 
Inntekt fra sponsorer 
 
 
Stockholm Furniture fair, februar 2018 
Årlig utstilling 3BAR v/ Dave Vikøren 
Forskningsbasert undervisning      
 Kr.120.000,- 
Dette er en viktig arena for internasjonale kontakter 
 
Ice Music Festival, februar 2018  



Eksperimentering med snø, is og lys 
v/ Petter Bergerud og studenter 
Forskingsbasert undervisning       Kr. 60.000,- 
 
Forum Farge, Seminar og årsmøte, medio mars 2018 
Institutt for Design 
Ansvar: Mette L`orange        Kr. 30.000,- 
 
 
Utvikling av studiet metoder og prosesser (fra 1.BA til 2.MA)  
 kr.20.000,- 
Langsiktig plan kr.100.000,- (utvikle en digital platform) 
 
 
Visibility er et seminar som arrangeres annethvert år for å synliggjøre og utfordre 
illustrasjonsfaget. På sikt ønskes inkludering av lyd som kan resultere i et samarbeid 
med Institutt for musikk. Seminaret har vært arrangert i to år. Utvikling av seminaret 
som skal bli en viktig stemme for nyskaping innen illustrasjon. Neste seminar 
arrangeres våren 2019 
 
 
 
4. Instituttets vurderinger av økonomisk situasjon 
Årets tildeling er tilfredsstillende for årets aktiviteter.  
2018 har en økning på 10% knyttet til økning av studentmasse og 
faglige ansatte, se vedlagt budsjett.  
Vi har er del gjentagende kompetansebehov som planlegges 
omgjort til åremål/fastestillinger i 20 – 50%.  
 
 
5. Prioriteringer og utfordringer 
Vi prioriterer bærekraftig utvikling innen instituttets to utdanningsløp; 
Visuell kommunikasjon, derav Grafisk design, Illustrasjon og 
Interaksjon og Møbel, rom-design / interiørarkitektur. I tillegg er det i 
dag tverrfaglige fagfelt innen farge, form og tegning som er særs 
viktig innen forskning og utdanningen.  
Innen en to-års periode vil det være nødvendig med ytterligere 
styrking innen fagfelt som lys og lyd, pr.i dag har vi ingen i denne 
funksjonen. I tillegg er det viktig med en egen stilling innen 
DesignThinking, spesielt for utvikling av metoder og prosesser. 
Overnevnte fagfelt er tverrfaglige og essensielle i vår faglige 
utvikling innen forsknings og BOA prosjekter. 
Planlagt stillingsprosent: 

 Lys 50 % 1. Amanuensis/professor stilling og en 20 % 
universitetslektor 

 Lyd 20% 1.amanuensis/professor  

 Design Thinking, 100% stilling  
 
Instituttet må også arbeide strategisk med rekrutering av høyt 
kvalifiserte stipendiat stillinger/Phd 



  
Det er utfordringer med åremål og konsekvenser av kun 
åremålsstillinger. Det gjelder kunnskapsoverføring av 
forskningsprosjekter, tidsbegrensninger i forskningsprosjekter og 
etterlønnsordningen. 
Vi må også arbeide med et kunnskapsrikt, kreativt og pulserende 
arbeidsmiljø med stor aktivitet på verkstedene. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1: instituttets utkast til detaljert driftsbudsjett for 2018 
 
 
Fagområde 

Analysenr. Beløp 

Personalsamlinger 202001 320 000 

Studiereiser, konferanser, 
messer, kurs m.m. 

202002 320 000 

Bidrag til Prosjekter 202003 350 000 

Deltagelse i råd og designutvalg 202004 60 000 

Viskom drift 202100 
264 000 (materiell, papir, film 
etc.) 

Viskom gjestelærere  202101 
420 000  (vakant stilling, 
forelesere) 

Møbel drift 202200 
234 000 (utstyr, materiell, 
reisetilskudd, m.m.) 

Møbel Gjestelærere  202201 120 000    

BA-Teori 202300 200 000 

BA-sensur 202302   210 000   (13X7') 

BA-eksamensutstilling 202301 70 000 

KU- Viskom og møbel 202401 300 000 

PPU-sensur 202703 60 000 



PPU gjestelærere  202701 60 000 

PPU praksislærer  202702 600 000 

PPU drift 202700 
60 000 (materiell, papir, film 
etc.) 

MA sensur  nr.202504 240 000 (24x10') 

MA gjestelærere  nr.202501 
320 000 (i påvente av 
stillingsøkning) 

MA drift  nr.202503 
100 000 (utstyr, materiell, 
reisetilskudd, m.m.) 

MA eksamensutstilling nr.202505 
350 000 (seminar, utstyr, 
materiell, leie, strøm m.m.) 

Tegning nr.202600 30 000 

Form nr. 202601 30 000 

Farge nr. 202602 30 000 

Totalt 
  

4 748 000 

 



2. Budsjettforslag 2018  - Institutt for kunst 
Driftsrammen 
Institutt for kunst arbeider langsiktig for å oppfylle bemanningsplanen som skal ivareta de 8 
fordypningsområdene med nødvendig og tilstrekkelige ressurser. Noen av 
fordypningsområdene har i dag mer enn det som er satt opp i planen mens andre har 
mindre. Ved avgang fra stillinger må ledige ressurser lyses ut slik at vi på sikt oppnår 
likeverdige ressurser og dermed også sikrer faglig kvalitet, forutsigbarhet og transparens. 
Dette er for å sikre et minimum av relevant kritisk masse i en fagspesifikk diskurs.  
(se vedlagte oversikt over instituttets ressurser, fordelt på den langsiktige planen og på 
dagens situasjon) 
 
Instituttet vil dermed holde seg innenfor den eksisterende budsjettrammen for lønnsmidler, 
og arbeide langsiktig og strategisk for å nå de ønskete målene. 
 
Studiet ved KUNST baserer seg i stor grad på individuell veiledning og utviklingen av hver 
students egen kunstneriske praksis. Alle studentene er inndelt i hovedveiledergrupper ledet 
av en professor/lærer og består av studenter fra alle nivå. Studentene kan ta kurs og søke 
veiledning hos samtlige faglig ansatte. Denne studieformen er svært ressurskrevende og 
instituttet er avhengig av høy lærertetthet. Dette gir svært gode resultater i form av sterke 
kandidater og en gjennomstrømming på 93% og kjennetegner instituttets identitet og 
egenart.            
 
Instituttets ser seg godt fornøyd med driftsrammen for inneværende år og vil se seg fornøyd 
med en tilsvarende ramme for 2018. Rammen er jevnt fordelt på de 8 fordypningsområdene 
som hver for seg har en egen pott til strategiske tiltak. Forøvrig er budsjettet fordelt på den 
ulike studieprogrammene, studiereiser og fellesaktiviteter på instituttet som felles 
forelesningsprogram og felles instituttseminarer. 
 
Forslag øremerkede midler 
Instituttet har ambisjoner om å øke den eksterne finansieringen til større 
forskningsprosjekter. Erfaring viser at det kreves ekstra midler for å utarbeide prosjektene, 
særlig i de tilfellene der samarbeidspartnerne er internasjonale institusjoner. I 2016 og 2017 
har instituttet samarbeidet med 6 internasjonale institusjoner (LUCA School of Art, Gent; 
Dublin Institute of Technology, University of Gothenburg og Oslo National Academy of Art) 
om prosjektet Meaning Making in Public Space – MMIP – gjennom Marie Curie Actions i 
Horizon2020. Søknaden på euro 3,5 mill. og forplikter instituttet med en egenandel på NOK 
175 000. Vi har god grunn til å tro at søknaden blir innvilget, noe som vil gi stor uttelling for 
instituttet, både faglig og økonomisk. Instituttet vil da benytte denne muligheten til å 
frigjøre lønnsmidler fra driftsrammen og på den måten redusere rammen. Dette er et godt 
eksempel på en fruktbar arbeidsmetode som instituttet ønsker å videreutvikle. 
Institutt for KUNST har også satt inngått et samarbeid mellom University of Malta og UNI 
Research Bergen omkring tema climate change/climatology/meteorology. Prosjektet er i sin 
startfase og det planlegges en rekke workshops i løpet av høsten for å utforske møtepunkter 
og sammenhenger der kunst og vitenskap kan møtes og utfordre hverandre. Det skal søkes 
om finansiering gjennom Erasmus+ programmet. 
Instituttet ønsker derfor øremerkede midler til utvikling av lignende prosjekter og staben har 
både nettverket og ideene, flere er allerede i en god startfase. 



Instituttet har hatt finansiering av til sammen 3 PKU prosjekter. Ett er avsluttet (Jeremy 
Welsh sitt prosjekt RePlace 2014), mens prosjektene Synsmaskinen med Frans Jacobi og 
Topographies of the Obsolete med Anne Helen Mydland er fremdeles i gang. Frans Jacobi 
kommer til å søke PKU om fase II for Synsmaskinen fra 2018.  
 
BOA – Hjelp fra Fakultetet  
Instituttet er opptatt av å finne nye og alternative samarbeidspartnere for å øke våre BOA 
inntekter. Vi ser for oss å inngå tverrfaglig samarbeid med andre fakultet ved UiB og 
instituttet ønsker bistand til å etablere og utvikle det tverrfaglige samarbeid for å øke de 
eksterne inntektene for dermed å utvide vårt faglige fokus. Instituttet er svært åpen for 
samarbeid og er overbevist om at vår tilnærming til forskning vil både stimulere og utfordre 
den akademiske forskningen ved UiB. 
 
Tiltak utenfor rammen 
KHiB har fra 2004 tilbudt videreutdanning i skapende kuratorpraksis for billedkunstnere. 10 
studenter ble tatt opp annethvert år. I en evaluering gjennomført høsten 2014 anbefalte 
både uteksaminerte kandidater, sensorer, de faglig ansvarlige, arbeidsgivere og andre 
eksterne interessenter at studiet skulle videreutvikles til en masterutdanning. Høsten 2014 
ble det ikke tatt opp studenter til videreutdanningstilbudet i påvente av utviklingen av 
masterprogram. 
Våren 2017 ble det første MA-kullet uteksaminert. Ved opptak 2017 har programmet gått 
internasjonalt, og 10 nye, internasjonale studenter startet opp august 2017. 
Instituttet har anslått at et tilbud på 10 studieplasser med opptak hvert annet år vil være 
avpasset med hensyn til kapasitet og tilbudets etterspørsel. Fra høsten 2018 foreslår 
instituttet fullfinansiering av 10 nye studieplasser i MA-kuratorpraksis/utstillingsproduksjon.  
 
På sikt ser instituttet for seg utvidelse av studieporteføljen: 
Kunst-terapi – som et samarbeid mellom medisinsk/psykologisk fakultet ville være svært 
interessant 
Kunst i offentlig rom – Bergen har stolte og sterke tradisjoner for en bevisst holdning til det 
offentlige rom. Det ville være naturlig at UiB sammen med KMD kan ta et ansvar og initiativ 
på dette feltet og etablere et studium – et samarbeid mellom kunst/design?  
Skrivekunst/artistic Writing – Tekst er en viktig del av dagens kunstnerutdanning. En 
utvidelse av dette feltet til å bli et selvstendig studium er interessant 
Teater/skuespillerutdanning – Bergen har ingen teater/skuespillerutdanning på høyt nivå. 
Byen er kjent for en eksperimentell tilnærming til teaterfeltet, og en utdanning i tråd med 
denne holdningen – og i tråd med den tilnærmingen som instituttet representerer nasjonalt i 
sin tilnærming til det visuelle kunstfeltet, er meget interessant og ikke minst svært tiltrengt i 
norsk teater 
 
Husleieutfordringen 
Instituttet deler fakultetets bekymring på husleieutfordringene vi nå står overfor. Instituttet 
vil gjøre sitt til å møte denne utfordringen og vil for det første bidra med å øke inntekter 
gjennom eksternt finansierte prosjekter, for slik redusere faste utgifter.  
Instituttet vil også peke på at boligtilbudet til nyansatte åremålsansatte – Instituttet 
disponerer to leiligheter på Nordnes og en i Magnus Barfotsgate – kunne diskuteres avviklet. 
Det er her viktig å understreke at vi bør beholde Nygårdsgaten 2 som et tilbud til fagstab i 



mindre stillinger over kortere perioder. Instituttet ser også at ventelønnsordningen er en 
kostbar ordning og at den er under press og vil være villig til å vurdere en avvikling.  
Instituttet har i dag 1 egenfinansiert stipendiat. Under forutsetning av at UiB sentralt følger 
opp de forutsetning som ligger til grunn for virksomhetsoverdragelsen, kan instituttet 
akseptere at denne avsetningen kan refordeles for å imøtekomme husleieutfordringene. 
 
 

 
 
 
 



 
 



Innspill til budsjettforslag for 2018: Griegakademiet – Institutt for musikk 

1. Sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer  

Griegakademiet forventer at vi ikke får kutt i vårt budsjett som er knyttet til husleieøkningen på 

institutt for kunst og institutt for design.  

Griegakademiet har studieprogram i alle våre tre fagområder, Utøvende musikk eller komposisjon 

(BA, MA og PPU), musikkterapi (5-årig integrert master), og musikkvitenskap (BA). 

Studieprogrammene i utøvende musikk eller komposisjon, og i musikkterapi er i kategori B. Dette er 

program med ressurskrevende undervisning, med mye individuell oppfølging og undervisning i små 

grupper. Undervisning på instrument er studentavhengig, og dette skaper behov fleksible modeller 

for ansettelse av faglærere i instrumentalundervisning. Musikkvitenskap er i kategori F. Musikkterapi 

og musikkvitenskap er i en oppbyggingsfase, noe som krever oppmerksomhet i budsjettsituasjonen 

både på kort og lengre sikt.  

GA har vært omfattet av tellekantsystemene på UiB. Det er generelt god oppfylling av studieplasser 

og gjennomstrømming i våre studieprogram, spesielt på studieprogrammet Utøvende musikk eller 

komposisjon. Det er imidlertid varierende studentrekruttering på ulike instrumentseksjoner. Med 

kategori B utdanningene kan imidlertid uttellingen på studiesiden gi store utsalg. Det er derfor 

hensiktsmessig for GA med et budsjettsystem som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet.  

GA har aktivitet innenfor både kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Det er viktig 

for GA at den nye budsjettmodellen gir grunnlag for likestilte vilkår for helse spekteret av forskning. I 

overføringen til KMD fra HF er det fremdeles en uavklarte forhold knyttet PhD kandidater og 

økonomisk uttelling for disse.  Når den økonomiske uttellingen for disse er overført KMD, bør dette 

bidra til å generere nye midler til det vitenskapelige PhD tilbudet.  KMD bør generelt utvikle en 

transparent modell for uttellingen av aktiviteter knyttet til den vitenskapelige forskningen, for 

eksempel uttelling for publisering, slik at en rimelig andel av dette kanaliseres til fagmiljøene.   

 
2. Budsjettforslag 2018. Grunnbevilgning (GB)  
 
En stilling i knyttet til Utøvende musikk (i piano) ble inndratt av HF i 2016 etter naturlig avgang som 

et innsparingstiltak. Samme undervisningsvolum er opprettholdt. På utøvende musikk er fagområdet 

komposisjon under oppbygging etter at GA har stått uten fast førstestilling i komposisjon siden 2014. 

En ny stilling er nå under tilsetting bevilget av UiB ved overgang fra HF til KMD. Denne 

førsteamanuensisstillingen har mindre undervisningsressurs enn den tidligere 

universitetslektorstillingen i komposisjon. En videre utvikling av komponistmiljøet er avgjørende for 

GA sin profil der komposisjon er en egen studieretning på studieprogrammet BA i Utøvende musikk 

eller komposisjon. På pianoseksjonen er økt behov for timelærere for å kompensere den inndratte 

timelærerstillingen. Behov for økte faste ressurser til pianoseksjonen må utredes nærmere.   

Studentrekrutteringen på jazz har økt da det ble endringer i studieprogrammet MA i utøvende 

musikk, som åpnet for muligheter for masterstudenter innen jazz. Det kan bli behov for å utvide 

stillingsressurser til faste faglærere på jazz. Utfordringer knyttet til rekruttering særlig på stryk skaper 

behov for videreføring av gode modeller for samarbeid blant annet med UiS (jfr. SAK rapport), og 

lokale aktører.  For rekruttering til stryk er situasjonen med kun en fast ansatt på stryk problematisk 

med hensyn til rekruttering av studenter og oppbygging av forskningsaktivitet.  GA har flere faste 



tilsatte med kompetanse innenfor kirkemusikk, men tilbyr per i dag kun mulighet for kirkeorgel. 

Mulighetene for å starte opp årsstudium eller  EVU tilbud i kirkemusikk vil bli vurdert.  

5-årig intergrert masterprogram i musikkterapi er per i dag utbygd med 70 studenter. Universitetet 

sentralt har prioritert musikkterapi i sin innstilling (2017) til departementet om opprettelse av nye 

studieplasser. To nye fullfinansierte studieplasser ble tildelt fra UiB høsten 2016 (økning fra 12-14 

studieplasser). En ny førsteamanuensisstilling (7. stilling) er under tilsetting finansiert gjennom denne 

tilførselen av studieplasser. En ytterligere utvidelse av antall studieplasser på musikkterapi vil kreve 

fortsatt tilførsel av stillingsressurser. Ved eventuell videre utbygging må studieplassene være 

fullfinansiert og følges av en ytterligere økning i bemanningen. Musikkterapi har gjennomført en 

omfattende studieplanrevisjon. I studieåret 2017/2018 vil det være behov for noe omstillingsmidler 

knyttet til at avvik fra normalprogresjon i studieprogrammet gjør at enkelte emner må tilbys  

BA (BAHF-MUSVIT) i musikkvitenskap ble startet opp i H 2015. MA i musikkvitenskap og 

etnomusikologi har i denne perioden ligget på is. Musikkvitenskap har per i dag tre dedikerte 

stillinger. En av disse er knyttet til virksomheten på Arne Bjørndals Samling, men stillingen har 

undervisningsplikt (per i dag 25-30 %). Hvis en overføring av ABS til UBB blir gjennomført slik det er 

planer om, er det helt nødvendig at den vitenskapelige stillingen forblir knyttet til studieprogrammet 

i musikkvitenskap.   Et samarbeid med Senter for Griegforskning er etablert, og senterets ansatte 

utgjør en helt nødvendig ressurs for å dekke undervisningsbehovet på musikkvitenskap. En 

overføring av senteret fra HF til KMD ville vært hensiktsmessig for fortsatt samarbeid om 

undervisning og forskning. Studieprogrammet i musikkvitenskap er sårbart med hensyn til 

undervisningsressurser, og fagmiljøets størrelse. Det bør vurderes om inntekter av et fullt BA 

studium kan bidra til en styrking av fagmiljøet.   

GA har forskningsaktivitet som omfatter KU og vitenskapelig forskning. GA hadde ved HF tiden 3 

stipendiathjemler hvorav 2 av disse var dedikert til musikkterapi og musikkvitenskap. Det har vært en 

økning av studenter innenfor disse fagområdene, og en jevn og økende 

publikasjonspoengproduksjon. Disse fagfeltene bør tilsammen minst ha 3 stipendiathjemler. GA 

foreslår at stipendiatstillinger knyttet til KU finansieres utenom disse tre.   

GRS generere også eksternt finansierte kandidater til UiB sitt PhD program innenfor musikkterapi, 

musikkvitenskap og musikkpedagogikk. Resultatuttellingen knyttet til PhD kandidatene i UiB sitt 

doktorgradspoeng må avklares og overføres fra HF til KMD. Disse midlene bør også bidra til å 

finansiere stipendiater tilknyttet UiB sitt vitenskapelige UiB program, spesielt innen fagområdene 

musikkterapi og musikkvitenskap.  

På forskningssiden ønsker GA å videreføre ordningen med en flat tildeling til alle faste vitenskapelige 

ansatte med forskningstid og mer enn 50% stilling, samt å kunne fortsette å tildele små 

prosjektmidler til forskning og studentaktiviteter.   

 

 

 
 
 



Tabell 1: 
Tiltak innenfor budsjettrammen  
  

- Konsekvensjusteringer. 

Komponiststillingen: På utøvende musikk er fagområdet komposisjon under oppbygging etter at GA 
har stått uten fast førstestilling i komposisjon siden 2014. En ny stilling er nå under tilsetting. Denne 
førsteamanuensisstillingen har mindre undervisningsressurs enn den tidligere 
universitetslektorstillingen i komposisjon.  
 
GA sin økning i resultatuttelling på studiesiden knyttet til økning i studieplasser på musikkvitenskap 

og musikkterapi:   

- Konsekvenser av, og prognose for resultatfinansiering ved økning av studieplasser på 5-årig 

integrert master i musikkterapi. To nye studieplasser i 2016. 2 nye studieplasser x 5 år =10. 

Hva er en mer langsiktig prognose på for resultatfinansiering ved en videre opptrapping av 

- Konsekvenser og prognose for resultatfinansiering knyttet til oppbygging av MA i 
musikkvitenskap må utredes. Kan uttellingen på studiepoeng fra 2015-2017 på 
musikkvitenskap danne grunnlag for tilsetting av ny vit tilsatt?  Hva er en mer langsiktig 
prognose for resultatuttelling for studiepoengproduksjon ved en eventuell oppbygging av 
MA i musikkvitenskap 

 

 
- Instituttets annuum – endringer.  
1 ny fast stilling i komposisjon – under utlysning – tildelt fra UiB 
1 ny stilling i musikkterapi – under utlysning/tilsetting 
Endringer i resultatinntekter på studiesiden oppbyggingen av BA i musikkvitenskap (2015-2017) 
Endringer i resultatinntekter på studiesiden – økning antall studieplasser musikkterapi 12-14 
 
 
 Forslag øremerkede midler:  
Grieg Research School er finansiert av øremerkede midler fra UiB (300 000 basismidler).  

Tildelingen fra UiB har vært stabil siden avtalen kom i stand i 2010. Det har senere vært behov 

for å utvide ressursen til faglig leder av forskerskolen. Det trengs en vurdering av om det er 

grunnlag for å oppjustere budsjett, og søke om f. eks 100 000 til fra UiB. Videreføring av GRS sin 

aktivitet er svært viktig for GA både med tanke på forskerskoletilbud for stipendiater tilknyttet 

UiB sitt PhD program, og med tanke på utvikling av tverrfaglig forskning og kontaktflater 

mellom KU og vitenskapelig forskning mellom GA sine musikkdisipliner 

 
Tiltak utenfor budsjettrammen  
Fakultetet bør søke om videre økning av studieplasser til 5-årig integrert master i musikkterapi. Dette 
kan relateres til UiB sitt strategi innenfor helse, og knyttes til etterspørsel av musikkterapeuter. UiB 
har allerede prioritert musikkterapi i søknad om nye studieplasser til departementet i 2017. Det er 
politisk engasjement knyttet til studieplasser i musikkterapi, for å muliggjøre tilbud om musikkterapi i 
henhold til anbefalinger om musikkterapi i flere nasjonale behandlingsretningslinjer. Det er tidligere 
søkt om en tilførsel av 12 studieplasser (fra 12-24). To av disse er bevilget i 2016. Det vil være 
nødvendig at en fortsatt opptrapping skjer gradvis for å sikre undervisningsressurser til 
studieprogrammet.  



 
Fakultetet bør vurdere om det er grunnlag for å søke om tilførsel av fullfinansierte studieplasser til 
oppstart av Master i musikkvitenskap (tidligst 2019). En MA i musikkvitenskap og etnomusikologi ble 
opprettet etter etableringen av Griegakademiet (1996) som et sentralt virkemiddel for å fremme 
samarbeid på tvers av kunstneriske og akademiske tradisjoner. Dette studieprogrammet har ligget på 
is de siste årene blant annet pga dårlig rekruttering.  Rekrutteringssituasjonen til et slikt 
studieprogram vil nå være endret med et utbygd BA program. Et masterprogram vil være svært viktig 
for å fostre økt forskningsaktivitet innen musikkvitenskap og for rekruttering til PhD programmet.  
 
Instituttet mistet en stilling på Utøvende musikk etter avgang med pensjon, etter at denne ikke ble 
erstattet av HF, men har opprettholdt samme nivå av utdanningsvolum og studiepoengproduksjon. 
Instituttet ber om at stillingen erstattes.  
 
Inntekter 
I tabell 1 er det også lagt opp til at instituttene fremmer forslag til inntekter. NB! Dette er inntekter 
utover bevilgning og BOA, dvs. instituttets andre inntekter (salg av materiell, leieinntekter, o.l.),   
 
Tabell 2-4 
Investeringer/vitenskapelig utstyr 
 
Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,6 millioner NOK ut fra følgende 
beregning: 

- 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler 1 100 000 NOK 
- 2 pianoer 150 000 NOK 
- Diverse andre instrumenter og utstyr 800 000NOK 
- Instrumentvedlikehold 100 000 NOK 
-  Avskrivning 450 000 NOK 
-  Til sammen 2 200 000 NOK 

GA har fått noen utvidede lokaliteter i Stein Rokkans hus og i vaktmesterboligen. Beløpet knyttet til 
diverse andre instrumenter og utstyr er doblet siden forrige år, med tanke på å tilrettelegge disse 
lokalitetene.  Det er særskilt behov for å tilrettelegging for multiple bruk i studio A og B i Stein 
Rokkans hus.  
 
Bygg- og bygningsinvesteringer 
Griegakademiet forventer at vi ikke får kutt i vårt budsjett som er knyttet til husleieøkningen på 

institutt for kunst og institutt for design.  

I påvente av et nybygg i Møllendal har GA utfordringer i forhold til lokaliteter på både kort og litt 

lengre sikt. Det vil fortsatt være behov for vedlikehold og/eller oppussing av eksisterende 

bygningsmasse. EIA har hatt et budsjett for dette, og dette bør søkes videreført.  

En ytterligere utbygging av studieprogrammet i musikkvitenskap, og/eller en fortsatt økning av 

studieplasser på 5-årig integrert master i musikkterapi vil skape behov for nye undervisningsarealer 

og øvingsrom.  

 

3. Budsjettforslag 2018. BOA inntekter 

GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning er et tvillingsenter knyttet til UiB og Uni-

Helse.  GAMUT har en stor ekstern finansiert forskningsaktivitet. UiB delen av disse omfatter 

klyngesatsingen Polyfon. Polyfon genererer muligheter for søkbare såkornmidler for ansatte og 



studenter ved musikkterapi. Det er således et potensiale for at Polyfon kan generere nye søknader 

om ekstern finansiering.  Det er en viktig målsetting å legge til rette for at UiB delen av fagmiljøet i 

GAMUT kan generere ekstern finansiering. Administrasjonsressursen som var tiltenkt den 

vitenskapelige forskningsaktiviteten er svært viktig med tanke på mulighetene for BOA aktivitet 

knyttet til vitenskapelig forskning.   

Annen eksternt finansiert aktivitet omfatter forskerskolen GRS (Grieg research school in 

interdisciplinary music studie), Unge talenter, to PKU prosjekt (Wheels within Wheels og (Un-)Settled 

Sites and Styles , samt Eurasia prosjektet (SIU) 

Det ble i 2016/2017 sendt flere søknader blant annet til NFR og PKU som fikk avslag. En NFR søknad i 

er sendt i 2017 og avventer svar. En ERC søknad er under utarbeiding.  For videre utvikling knyttet til 

søknader til NFR eller EU må KMD også ha muligheter for egenandeler i søknadene. Ny kontrakt for 

kunnskapsklyngen Polyfon er under ferdigstilling 

 
4. Instituttets vurdering av økonomisk situasjon 

Griegakademiet har gjennom de siste årene opplevd en noe anstrengt økonomisk situasjon og 
innsparinger knyttet til innsparinger på HF.   
 
5. Prioriteringer og utfordringer neste 5 års periode  

GA har et bredt interdisiplinært fagmiljø i musikk som omfatter utøvende musikk og komposisjon, 

musikkvitenskap, musikkterapi. Denne bredden er en viktig ressurs ved GA sin profil. Det er derfor 

svært viktig at en langsiktig prioritering har et likeverdig fokus på disse fagområdene.  

 

Griegakademiet har mange ansatte i timelærer og midlertidige engasjement. Det er nødvendig med 

fortsatt fleksibilitet knyttet til studentavhengig undervisning. Stor grad av midlertidighet er også en 

økonomisk utfordring, der det hovedsakelig er vitenskapelige tilsatte i faste stillinger med 

forskningstid som genererer forskningsaktivitet, og driver studieprogrammene. Løsninger som vil 

vurderes kan handle både om endringer knyttet til studieplaner, undervisningspraksiser, samarbeid 

med andre institusjoner, og tilsettingsforhold.  Vi vil også ha fokus på studiepoeng/kandidat 

produksjon og vurdere muligheter i studiestruktur som kan bidra til økt uttelling på studiesiden. 

 

For GA kan det være realistisk å ha en målsetting at det sendes årlige søknader til PKU og til NFR/EU. 

Prosjektutvikling og søknadsskriving er imidlertid tidskrevende, og det er tydelig at det først og 

fremst er faste vitenskapelige ansatte med forskningstid som generer denne typen søknader. Det vil 

også være viktig at både institutt og fakultet har utviklet gode retningslinjer og rutiner knyttet til 

egeninnsats i slike søknader.  

 

For de utøvende fagområdene på GA, vil vi betone oppbyggingen av komposisjon som sentralt både 

for GA og KMD. Fagmiljøet er sårbart med bare 1 fast undervisningsstilling. Rekruttering og 

studentgjennomstrømming må ha stor oppmerksomhet ved vurdering av nye stillinger. Vi ser på GA 

at komposisjonsmiljøet er viktig for flere KU prosjekt ved instituttet. En videre utvikling av fagmiljøet 

kan imidlertid også vurderes av fakultetet som ledd KMD sin satsning på det tverrkunstneriske. Det er 

forventet enkelte aldersrelaterte avganger av fagtilsatte i de utøvende fagområdene i løpet av en 

femårsperiode. GA har over flere år arbeidet for å bedre rekruttering på stryk. Dette må fremdeles 

har stort fokus i planlegging og prioritering. Utvikling av et fagmiljø, KU virksomhet, og samarbeid 



med lokale aktører og andre utdanningsinstitusjoner er muligheter vi vil se nærmere på. Kirkemusikk 

bør bli endelig vurdert med tanke på realisering av tidligere planlagt årsstudium, muligheter for EVU 

tilbud, versus endelig utfasing. Her RUM (2016) anbefalt at kirkemusikk primært lokaliseres ved NMH 

og NTNU. Det er imidlertid etterspørsel regionalt etter kompetanseheving, og muligheter for 

samarbeid med kirkeverge og/eller NLA.  

 

PPU i Utøvende musikk har godt tilfang av studenter. Det er viktig med en vurderinger av endringer i 

ressursbehov relatert til utvikling av tverrkunstnerisk PPU. 

Musikkterapi er i en oppbyggingsfase. Det er et ønske om en gradvis opptrapping til 24 studieplasser, 

dvs. 120 studenter. For en slik opptrapping vil være helt avhengig av at fullfinansierte studieplasser 

tilføres. Det vil også være helt nødvendig med en gradvis opptrapping for å sikre rekruttering av 

studenter og ansatte, samt tilgang til praksisplasser. Administrative ressurser må også vurderes i 

tilknytning til en slik oppbygging av studieprogram.  Griegakademiets senter for 

musikkterapiforskning (GAMUT) bidrar med mye BOA aktivitet, og gode rammer for denne 

forskningsaktiviteten er viktig for å bidra til flere eksternt finansierte prosjekter.   

 

Det er på sikt ønskelig å få til en ytterligere oppbygging av musikkvitenskap til et fullt utbygd 

studieprogram med både BA og MA. BA programmet i musikkvitenskap har hatt meget god søknad, 

og det er derfor grunnlag for å vurdere om MA programmet i musikkvitenskap (som har ligget på is 

siden 2013*) kan startes opp igjen. I denne prosessen må konsolidering av BA tilbudet, samt 

rekruttering og studiepoengproduksjon ha stor oppmerksomhet. Et fullt utbygd studieprogram med 

60 studenter på BA og MA vil kreve tilførsel av stillinger. Det er instituttets vurdering at et fullt 

utbygd studieprogram i musikkvitenskap er ønskelig, med tanke på å styrke fagmiljøet og legge bedre 

til rette for å rekruttere gode kandidater til både studieprogram og til tredje syklus. Det er derfor 

ønskelig at fakultetet vurderer å søke om fullfinansierte studieplasser til musikkvitenskap for 

opprettelse av MA i musikkvitenskap og fullt utbygd studieprogram. En eventuell utbygging til MA 

bør ikke komme før tidligst i 2019 med tanke på nødvendige studieplanrevisjoner. ***Inntekter fra 

45 BA studenter (oppbygging 2015-2017) og potensielle inntektene fra 24 MA (ved oppstart 2018 og 

oppbygging 2019)? Kan vi si noe om disse inntektene kan finansiere en stilling? stilling –prognose.  

 

I neste 5 års periode er det også nødvendig med fokus på tredje syklus for musikkterapi og 

musikkvitenskap. Stipendiattilfanget for disse fagområder bør justeres i henhold til vekst i 

studentmasse og fagmiljø, slik at vi kan oppnå en tilsvarende utvikling på den vitenskapelige PhD 

siden som på KU siden.  

 

I en langsiktig budsjettplanlegging for GA det viktig med stort fokus på planleggingen av nybygg for 

GA i Møllendal. Samtidig må det planlegges for vedlikehold, og rehabilitering av eksisterende 

bygningsmasse. Ved en fortsatt oppbygging av studieprogrammene i musikkvitenskap og 

musikkterapi vil det bli behov for økte undervisningsarealer.  
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Økonomirapport pr juli 2017 for Fakultet for kunst, musikk og design  

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

 Styresak 70/16, Etablering av et kunstnerisk fakultet 

 Styresak 142/16, Budsjett for Universitetet i Bergen 2017 

 Fakultetsstyresak 6/17, Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017 

 Fakultetsstyresak 36/17, Økonomirapport pr mai 2017 

 

Saken gjelder: 

 Regnskap pr 31.7.2017 for Fakultet for kunst, musikk og design.  

 

KMDs økonomiske ramme for 2017 

UiB har for 2017 stilt 160,9 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB), 

etter at fakultetets ramme ble redusert med økt effektiviseringskutt og tilbakeføring av en 

stilling ved GA. I tillegg er det etablert et budsjett på 2,7 mill. kroner for bidrags- og 

oppdragsmidler (BOA). Dette gir følgende bevilgningsinntekter på GB/BOA for 2017.  

 

For detaljer og beregninger vises det til styresak 6/17.  

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design 

(tusen kr) Prosjekt

Budsjett 

2017

Basis 000000 139 425       

Økt effektiviseringskutt, tilbakeføring av stilling GA 000000 -1 149          

Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 15 507         

Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 000000 539              

Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 5 320           

Delsum rammebudsjett 159 642       

Øremerkede midler annet 7xxxxx 1 306           

Instiuttinntekter 000000 -               

Avskrivningsinntekter 000000 -               

Sum grunnbevilgning 160 948       

Bidragsmidler NFR 199995 500              

Bidragsmidler EU 639995 -               

Bidragsmidler andre 699995 2 207           

Oppdragsmidler 100005 -               

Sum bidrags- og oppdragsmidler 2 707           

Sum totalt inntektsbudsjett 163 655       

Dato: 31.8.2017 

Arkivsaksnr:  

Fakultet for kunst, musikk og design 

35/17 

7.9.2017 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Tabellen under viser KMDs samlede kostnadsbudsjettet pr budsjettområde, iht. prinsipper 

vedtatt i fakultetsstyresak 6/17. Utover tildelt rammebudsjett for KMD, er fakultetet tilført 

stipendiatmidler og prosjektmidler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). 

 

Vedlegg 1 viser budsjettfordeling pr juli mer i detalj, fordelt på institutter og fakultetsnivå. 

 

KMDs økonomi pr juli 2017 

Fakultetets økonomi er samlet sett i bra balanse pr juli 2017, selv om det fortsatt gjenstår 

noen ufordelte budsjettposter, bl.a. knyttet til en del overførte midler fra 2016.  

Nedenfor vises økonomisk status i forhold til fakultetets budsjettområder.  

Diverse rapportuttrekk nedenfor er hentet fra UiBs nye rapporteringsverktøy Tableau. 

 

Årsverk 

Tabellen under viser utvikling i årsverk pr måned, samt fordeling på faste og midlertidige 

stillinger pr juli måned. Midlertidige stillinger inkluderer åremålsstillinger. Normalt vil 

rapporten også vise foregående år, men ettersom KMD er etablert fra 1.1.2017 vil det først 

fremkomme f.o.m. 2018. Pr juli er det registrert 126 årsverk, hvorav 74 er faste og 52 

midlertidige (inkl. åremålsstillinger og rekrutteringsstillinger). 

Fakultet for kunst, musikk og design Budsjett 

2017 (i hele 1000) 

Prosjekt

Budsjett 

2017

Fastlønnsmidler 000000 86 300         

Driftsmidler pr institutt og KMD felles 000000 20 400         

Bygningsdrift 000000 39 000         

Strategiske og faglige prioriteringer 000000 4 700           

Investeringer - utstyr øvrig (KHiB-delen) 000000 1 000           

Reserver - ufordelt annuum 000000 4 071           
Budsjettkutt - tilbakeført stilling GA 000000 -685                  

Økt effektiviseringskutt 000000 -464                  

Sum grunnbevilgning annuum 000000 154 322       

Sum øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 5 320           

Sum øremerkede midler annet 7xxxxx 1 306           

Sum Grunnbevilgning (GB) 160 948       

Bidragsmidler NFR 199995 500              

Bidragsmidler andre 699995 2 207           

Sum bidrags- og oppdragsmidler (BOA) 2 707           

Sum Rammebudsjett KMD 163 655       

PKU-stipendiater 720031 4 139           

PKU-prosjektmidler 720034 1 969           

Sum tildeling til KMD fra PKU 72xxxx 6 108           

Sum PKU-driftsmidler 720032 7 795           

Sum Budsjett KMD 177 558       
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Grunnbevilgning (GB) 

Tabellen nedenfor viser økonomisk status pr juli måned på hele grunnbevilgningen (GB). 

Dvs. samlet virksomhet ved KMD, med unntak av bidrags- og oppdragsaktivitet.   

Regnskap pr juli måned viser at KMDs regnskap for grunnbevilgning hittil i år er i bra balanse 

i forhold til periodisk budsjett. 

 

 

Grunnbevilgningen er inndelt i grunnbevilgning annuum (GA, rammetildeling) og øremerkede 

prosjekter (GP). Økonomisk status er kommentert for hhv. annuum og øremerkede 

prosjekter i kapitlene nedenfor. 

 

Grunnbevilgning annuum (GA) 
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Grunnbevilgning annuum fremstår med et lite merforbruk samlet sett pr juli måned. Dette har 

sammenheng med at budsjettet er justert med forventet overføring fra 2017 til 2018.  

Inntektene pr juli måned er på budsjett. Inntektene viser i all hovedsak inntektsført 

bevilgning.  

Utstyr. Årsbudsjett viser 1,0 MNOK til investeringer og utstyr. Dette er utstyrsmidler knyttet til 

kunst og design (KHiB). Rammen er beskjeden for 2017, ettersom utstyrsbehovet er ivaretatt 

gjennom brukerutstyrsprosjektet for nytt bygg. Pr juli er utstyrsmidlene ikke fordelt, men 

benyttes til investeringsbehov som oppstår (Griegakademiet er tildelt egne øremerkede 

utstyrsmidler).  

Lønnskostnadene pr juli viser samlet for fakultetet et lite merforbruk i forhold til budsjett hittil 

i år. Det er likevel en del variasjon på instituttene imellom. Merforbruk på lønnskostnader kan 

dels forklares med personalressurser som skal belastes brukerutstyrsprosjektet for nytt bygg 

(overført til Eiendomsavdelingen fra 1.1.2017). GA har fortsatt til gode overførte midler fra HF 

pr. 31.12.2016.  

Andre driftskostnader. Regnskap pr juli viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett.  

Annet. Kostnadsklasse 8-9 utgjør i all hovedsak internbelastninger for husleie og energi ved 

Griegakademiet.  

 

Nærmere om grunnbevilgning annuum (GA) 

Driftsrammer annuum pr institutt 

For instituttene vil driftsrammene, inkludert inntekter som de realistisk kan oppnå, utgjøre 

instituttenes «frie midler». Rammene utgjør instituttenes driftsaktiviteter, variabel lønn/ 

timelønn og andre driftskostnader, samt inntekter fra salg mv.  

Pr juli måned viser regnskapet følgende økonomiske status på instituttenes driftsrammer: 

 

Instituttene for kunst og design viser disponible årsbudsjett for 2017 som inkluderer 

overføringer fra 2016. I tillegg er budsjettmidler for skapende kuratorpraksis flyttet fra 

strategiske midler til Institutt for kunst.  

Regnskap pr juli viser at Institutt for kunst og Institutt for design begge har underforbruk i 

forhold til budsjett hittil i år. I hovedsak skyldes dette kostnader som forventes senere enn 

angitt ved periodiseringen av budsjettet, men også relativt betydelige overføringer fra 2016. 

Både Institutt for design og Institutt for kunst bør vurdere budsjetterte formål i forhold til 

realisering. Ved Griegakademiet viser regnskapet et periodisk merforbruk, som i stor grad 

Ansvarssted

 Budsjett 2017 

 Overføring 

2016 

/endring 

 Disponibelt 

årsbudsjett 2017 

 Budsjett 

hittil i år 

 Regnskap 

hittil i år 
 Avvik hittil i 

år 

 1810 Institutt for kunst 4 200 000 2 479 578 6 679 578 3 602 515 3 028 150 574 365

 1820 Institutt for design 4 200 000 995 193 5 195 193 3 398 304 2 671 721 726 583

 1830 Griegakademiet - 

institutt for musikk 5 500 000 484 000 5 984 000 3 029 496 3 542 312 -512 816 

Total 13 900 000 3 958 771 17 858 771 10 030 315 9 242 183 788 132
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kan forklares ved at ubrukte midler pr 31.12.2016 fortsatt står uavklart og følgelig ikke er 

overført 2017.  

 

Driftsrammer annuum fakultetsadministrasjonen 

Rammen omfatter budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles 

kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmateriell, kjøp av 

eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, 

styrekostnader, studentaktiviteter, o.l.  

Regnskapet pr juli viser et merforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Her er fortsatt føringer 

som skal omposteres til andre budsjettposter, bl.a. feilført husleie og utstyrskjøp. Når dette 

korrigeres vil regnskapet være i god balanse med budsjett hittil i år. 

 

 

 

Strategiske og faglige prioriteringer - annuum 

Det er budsjettert med 3,9 MNOK til nye strategiske og faglige prioriteringer for 2017, etter at 

midler til skapende kuratorpraksis er overført Institutt for kunst. Samtidig disponerer KMD 9,5 

MNOK i ubrukte strategiske midler fra 2016.  

Regnskapet pr juli måned viser kun 2,0 MNOK i forhold til et budsjett hittil i år på 4,8 MNOK. 

Dels skyldes dels at nye strategiske formål ikke viser regnskapsbelastning pr juli måned. Det 

gjelder både tildelte midler til komposisjonsstilling, verkstedsutvidelser og andre faglige og 

strategiske formål. Instituttene er i vår tildelt nær 1,2 MNOK til fra strategisk ramme til 

forskningsprosjekter.  

 

Overførte midler fra 2016 til 2017 bør vurderes i forhold til forpliktelser og evt. refordeling. 

Det er også antydet at budsjettposter bør kategoriseres på nytt. Det forventes betydelig 

overføringer fra 2017. Bruk av overførte strategiske midler vil være av stor betydning for 

KMDs kostnadsutfordringer f.o.m. 2018.  

Vedlegg 1 gir oversikt og status på de enkelte strategiske og faglige prioriteringene.   

 

Bygningsdrift annuum 

Budsjett for bygningsdrift utgjøres av midler til «gamle KHiBs» eksisterende bygninger, 

Griegakademiets andel av UiBs husleiefinansiering, samt midler til husleie (kun desember) 

og drift av fakultetets nybygg i Møllendal.  

Ansvarssted   
Årsbudsjett

Budsjett hittil i 

år

Regnskap hittil i 

år
Avvik hittil i år

1801 Fakultet for Kunst, Musikk 

og Design, fellesfunksjon
6 500 000 3 791 667 4 922 064 -1 130 397 

 Strategiske og 

faglige formål 2017 

 Budsjett 

2017 

 Overføring 

2016 

/endring 

 Fordelt til 

instituttene 

 Disponibelt 

årsbudsjett 

2017 

 Budsjett 

hittil i år 

 Regnskap 

hittil i år  Avvik hittil 

i år 

 Sum 9 491 000   3 900 000   -1 184 000  12 207 000 4 806 336   2 052 476   2 753 860   
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Regnskapet pr juli viser at kostnader til bygningsdrift er i bra balanse i forhold til budsjett.  

  Årsbudsjett 

Budsjett hittil 

i år 

Regnskap 

hittil i år 

Avvik hittil i 

år 

Bygningsdrift 39 000 000 21 425 014 21 220 013 205 001 

 

 

Reserver 

Det er budsjettert med 4,0 MNOK i reserver før kutt. Etter vårens budsjettkutt er reservene 

på ca. 3,0 MNOK. Reservene er budsjettert sent på året, og fremkommer følgelig ikke i 

periodisert budsjett pr juli. 

 

Grunnbevilgning øremerket (GP) 

 

Grunnbevilgning prosjekt fremstår med mindreforbruk samlet sett pr juli måned.  

Inntektene. Mesteparten av årets bevilgning er inntektsført hittil i år, og har sammenheng 

med at midler til PKUs drift og KMDs tildelinger fra PKU ikke er periodisert utover året, men i 

sin helhet på samme periode tildelingen føres. At inntektene regnskapsført pr juli måned er 

høyere enn årets budsjett og budsjett hittil i år har sammenheng med at tildelte 

prosjektprogrammidler fra PKU ikke lagt inn i budsjett p.t.  

Lønnskostnader pr juli viser samlet sett et underforbruk i forhold til budsjett. Enkelte 

øremerkede prosjekter viser merforbruk på lønnskostnader, og har bl.a. sammenheng med 

at Griegakademiets overføringer fra 2016 foreløpig ikke er tilført fakultetet.  

Andre driftskostnader. Regnskap pr juli viser noe merforbruk i forhold til periodisert 

budsjett, og har også sammenheng med overføringer til Griegakademiet.  
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Nærmere om øremerkete prosjekttildelinger (GP) 

Rekrutteringsstillinger UiB 

Det er lagt inn budsjettmidler tilsvarende 7 stipendiater i 2017, hvorav 2 stipendiater er nye 

fra høsten 2017 og lagt inn ed ½ års virkning. 3 stipendiater er overført fra HF og 2 fra KHiBs 

egenfinansierte stipendiater.  

 

Regnskapet viser samlet sett bra balanse pr juli. Det gjenstår imidlertid overføring av 

stipendiatmidler pr 31.12.16 fra HF til KMD.  

 

Vitenskapelig utstyr.  

Griegakademiet er tildelt 1,0 MNOK i midler til vitenskapelig utstyr. Regnskapet viser at det 

er brukt kr 1 162 358’. GA disponerer imidlertid også overførte midler fra 2016 med kr 769’, 

men fremgår ikke av tabellen under. Regnskapet pr juli er derfor innenfor årets disponible 

budsjett på NOK 1.769.000. 

 

 

Grieg Research School (GRS).  

Griegakademiet er tildelt kr 306’ for 2017. I tillegg disponerer GRS kr 164’ i overførte midler 

fra 2016. Kostnadene pr juli viser et lavere forbruk enn periodisert budsjett.  
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Andre øremerkede prosjekter 
 
Regnskapet pr juli viser også aktivitet på andre øremerkede prosjekter ved KMD. Noen 
overførte prosjektmidler fra HF til KMD/GA er avklart og inntektsført, andre venter avklaring.  

 
 
 
Stipendiatmidler fra PKU 

For 2017 er KMD tildelt kr 4.139’ fra PKU til 5 stipendiater, hvorav 1 er i siste år med 

finansiering. Regnskapet pr juli viser at det er noe underforbruk, og skyldes først og fremst at 

budsjett hittil i år viser en forenklet periodisering av tildelte stipendiatmidler.  

Kr 1,811’ i overførte midler er fra KHiB pr 31.12.2016.  
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Prosjektmidler fra PKU 

 

KMD er tildelt følgende prosjektmidler 2017, disse er inntektsført i juni måned, men ikke lagt 

inn i budsjett før i august:  

 Wheels within wheels: New approaches to interactions between performers and 

composers, kr. 2.014.000. Dette er siste utbetaling for prosjekt som startet 2015, med 

forventet prosjektslutt 1.7.2018. Det er også overført kr 54’ fra 2016.  

Tildeling for 2017: NOK 1.270.000. 

 (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means. Samlet 

prosjektramme på kr 3.741.000. Nytt prosjekt 2017 med forventet prosjektslutt 30.6.2020. 

Tildeling for 2017: NOK 699’.  

Regnskapet på 720034 viser kostnader på prosjekter ved KHiB overført fra 2016; Først og 

fremst Synsmaskinen, men også noe forbruk på Topographies og Pictogram.me. 

 

PKUs driftsramme 
Ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er det inntektsført kr 7.962.000 til drift. Dette 

omfatter midler til drift av både stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet, herunder lønn 

til ansatte, programstyremøter, samlinger og andre programaktiviteter. Regnskapet hittil i år 

(pr juli) viser at det er underforbruk i forhold til budsjett hittil i år. 
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Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 

Forventede inntekter/aktivitet er foreløpig ikke fordelt ut på instituttene, men det er forutsatt 

at Griegakademiets BOA-målsetting er på 1,7 MNOK, mens Kunst og Design har en samlet 

målsetting på 1,0 MNOK.  

Pr juli måned har fakultetet en regnskapsmessig beskjeden bidrags- og oppdragsaktivitet. 

Regnskapet pr juli er vesentlig lavere enn enkel periodisering av budsjettet. 

 

P.t. er det Institutt for design og Institutt for musikk - Griegakademiet som har BOA-aktivitet, 

og foreløpig er følgende BOA-prosjekter opprettet ved KMD:  

 POLYFON  

 Gave, Meltzer 2016 (restmidler fra HF) 

 Musikk og Media  

 Eurasia 2016 – Music&Art 

Følgende prosjekter er under opprettelse; 

 Gave, Meltzer 2017 

 Samarbeidsprosjekt ReDig 

 Erasmus mobilitet 

 Erasmus 2017 – Prosjektetableringsstøtte til sentraliserte tiltak.  

 

Vurdering av årsresultat 2017 

Kunst- og designhøgskolen har en positiv overføring fra 2016 på kr 20.166’. Dette er etter at 
ubrukte midler knyttet til brukerutstyrsprosjektet pr 31.12.16 er overført Eiendomsavdelingen.  
 
Griegakademiets overføringer fra 2016 er avklart for de fleste prosjekter, men noe gjenstår å 
enes om mellom HF og KMD, det gjelder annuum, rekrutteringsmidler og GUT 
(talentutviklingsprogrammet). Det er avtalt et nytt møte i september for å enes om overføring.  
 
Angivelsen av prognose for overføringer av grunnbevilgning til 2018 er et overslag. Det 
forventes at overføring til 2018 i utgangspunktet vil være omtrent som til 2017. KMDs 
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rapporterte prognose pr 31.12.2017 viser et positivt resultat på 20 MNOK på grunnbevilgning 
(GB). Det er imidlertid flere usikre momenter: 
 

- Husleiekostnadene for 2017 kan løpe fra 1.6.2017. Må KMD ta en andel av 
merkostnader ved manglende kompensasjon, vil det endre prognosen. 
 

- Overføring av ubrukte midler Griegakademiet. Mindre eller mer enn forventet 
overføring vil påvirke prognosene. 
 

- Tildelinger fra PKUs prosjektprogram. PKU har tildelt midler til 2 prosjekter i vår. Det 
er sannsynlig at inntekt vil overgå kostnadene i 2017, og følgelig øke prognosene for 
overføringer ved årsslutt. 
 

- Rammen til strategisk og faglige formål har betydelig overføringer fra 2016, i tillegg til 
nye satsninger for 2017. Prognose på 20 MNOK forutsetter at en betydelig andel av 
disse midlene overføres til 2018. 
 

- Reserver. Reservene står fortsatt ubenyttet pr 31.12.17.  
 

Fakultetsdirektørens merknader 

Fakultetets økonomi er i bra budsjettbalanse pr juli 2017. Samlet avvik er lavt og instituttene 
er stort sett innenfor rammen. Griegakademiet har et merforbruk på annuum og enkelte 
øremerkede prosjekter, men venter overføringer fra HF. Det er en risiko for merforbruk om 
ikke overføringer blir som forventet. 
 
2017 er et år med betydelige overføringer og reserver, men f.o.m. 2018 må det forventes at 
fakultetets økonomiske rammebetingelser kan bli utfordrende med økt husleie og kutt i 
bevilgningsrammene. Dette krever langsiktig planlegging i tide, og er et sentralt element i 
videre budsjettprosess for 2018 og for langtidsbudsjettet.  
 
BOA-tallene er p.t. vesentlig lavere enn forventet pr juli måned, men BOA har et potensial for 
vekst ved fakultetet. Dette er et område som krever oppmerksomhet i tiden fremover.  
 
2017 er et unntaksår med store administrative endringer, noe som krever tilpasning og tid. 
Dette gjelder ikke minst for økonomiområdet. Til tross for utfordringer i enkelte 
økonomiprosesser har fakultetet så langt bra budsjettbalanse.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2017 til orientering 

 
 
 
Frode Thorsen  Synnøve Myhre 
Dekan  fakultetsdirektør 
 
31.8.2017 
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Vedlegg 1: Strategiske og faglige formål 2017 
 

 
 
 

204001 Strategi- og strukturarbeid 1 092 000 0 4 952 -4 952

204002 Boken om KHiB 2017 799 000 699 125 179 476 519 649

204003 Organisasjonsutvikling, langsiktig stillingsplan 2 747 000 70 000 0 70 000

204004 Visuell identitet 0 0 388 838 -388 838

204005 Web utvikling 0 0 1 088 233 -1 088 233

204006 Kurs og kompetanseheving 250 000 100 000 26 730 73 270

204007 Rekruttering (portofoliodag) 50 000 50 000 35 336 14 664

204008 ROM8 visningsrom 65 000 24 375 0 24 375

204009 Galleri Fisk driftsmidler 110 000 55 000 47 813 7 188

204010 It's learning systemadministrasjon 0 0 75 188 -75 188

204011 Nytt bygg generell (tidl. byggesaken) 1 160 000 676 667 50 611 626 056

204012 PPU/senter for læring 100 000 0 0 0

204013 Utstillingsstøtte (BA) 25 000 25 000 26 505 -1 505

205000 Faglige prioriteringer felles (KU) 200 000 66 667 0 66 667

205001 Felles forskningsseminar 0 0 23 332 -23 332

205002 KU-egenfinansierte stipendiater 2 629 000 1 533 583 0 1 533 583

205100 Kompetanse såkornmidler (budsjett) 3 882 0 0 0

205101 KOM 15 - AL Weawing, Jon Pettersen 35 000 35 000 0 35 000

205102 Kom16 Tid, H Wiegand 8 900 8 900 0 8 900

205103 Kom16  Queering the Periphery/ Queer periferi, L Lofthus 30 000 17 500 0 17 500

205104 Kom16  Light, P Bergerud 17 128 9 992 0 9 992

205105 Kom16  Topographies of the Obsolete: Re-apprenticed, N Brownsword 63 090 36 802 6 835 29 967

205200 KU-prosjektpott (budsjett) 906 587 453 294 0 453 294

205201 KU 13 From chairs to tools for sitting, Einar Wiig 25 526 14 890 0 14 890

205202 KU 13 - Not storytelling, but storychanging, Linda Lien, Bente Irminger 28 158 28 158 0 28 158

205203 KU 13 - Performative cinema - exploring cinesensory space partII, Kjersti Sundland6 185 6 185 0 6 185

205204 KU 14 Hereabout Annette Kierulf 20 544 20 544 0 20 544

205300 Publikasjonspott (budsjett) 625 299 312 650 -1 556 314 206

205301 Pub 12 In a place like this, J.Sandborg/D.Higgins 37 951 37 951 0 37 951

205302 Pub 15 - Visibility, Linda Lien, mfl. 41 750 41 750 12 257 29 493

205303 Pub 16 The Invisible Seminar, Brandon Labelle 130 000 75 833 0 75 833

205304 Pub 16 AND TIME BEGINS AGAIN, Eamon O, Kane 100 000 58 333 0 58 333

205305 Pub 16 Topographies of the Obsolete: Ashmolean Papers, N Brownsword 98 000 57 167 0 57 167

205400 KU-undervisningsprosjektpott (budsjett) 241 357 0 0 0

205401 Pro 16 Popp-opp! Det litterære rommet, Kramer 2 079 2 079 0 2 079

205402 Pro 16 Photographing art, from Talbot to instagram, A Julia 11 789 11 789 4 142 7 647

205403 Pro 16 Topographies of the Obsolete: Pilot: Norge 'Site Anatomy, AHMydland 72 000 42 000 0 42 000

205404 Pro 16 On the road, H Wiegand 37 540 37 540 31 815 5 725

205405 Pro 16 The Time Of Painting, The Painting Of Time:... E O'Kane 37 236 37 236 0 37 236

205406 Pro 16 Choreographed Traces involving Oscar Niemeyer, L Cuenca 0 0 10 866 -10 866

206000 BOA midler 300 000 100 000 0 100 000

206200 EVU utvikling og kurs 4 787 4 787 0 4 787

206203 EVU-16 Making is Thinking seminar, Kari Dyrdal, 30 213 17 624 33 408 -15 784

206204 EVU-16 , The Edge of Impossibility, Richard Launder 30 000 17 500 1 305 16 195

206205 EVU-16 Digital Vev, Jon Pettersen 35 000 20 417 6 390 14 027

Sum 12 207 001 4 806 336 2 052 476 2 753 861
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Oppnevning av valgstyre ved Fakultet for kunst, musikk og design 

 
Bakgrunn for saken 
I henhold til UiBs valgreglement § 3. punkt 2, skal fakultetsstyret oppnevne et valgstyre. 
Dette har ansvar for alle valg ved fakultetet og for veiledning av instituttvalgstyrene. 
 
Alle grupper (A, B, C og D) skal være representert i styret, det skal ha et oddetall 
medlemmer og velger selv leder og nestleder.  
 
Det foreslås at interimsvalgstyrets sammensetning (Fakultetsstyresak S 22/17) videreføres, 
hvilket gir følgende sammensetning: To medlemmer fra gruppe A (vitenskapelig ansatte), en 
fra gruppe B (midlertidig ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger), en fra gruppe C 
(teknisk/administrativt ansatte) og en fra gruppe D (studenter). 
 
Fakultetet har bedt instituttene og studentutvalget om forslag til medlemmer. 
 
Funksjonsperioden for medlemmer i valgstyret fra gruppe A og C er tilsvarende inneværende 
valgperiode, dvs. til 1.8.2021. For medlemmer i valgstyret fra gruppe B og D er 
funksjonsperioden ett år, dvs. til 01.08.2018. 
 
På bakgrunn av innspill foreslår fakultetsledelsen følgende medlemmer til valgstyret: 
 
Gruppe A:Bente Irminger, Geir Samuelsen 
Gruppe B: Ruben Gjertsen 
Gruppe C:Anette Andersen 
Gruppe D: Må velges av studentutvalg 
 
Fakultetsdirektøren har ansvar for å organisere et valgsekretariat som skal bistå valgstyret i 
dets arbeid.  
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design oppnevner valgstyret i samsvar med 
det skisserte forslaget. 
 
 
 
 
Frode Thorsen  Synnøve Myhre 
Dekan  fakultetsdirektør 
 
 
01.09.2017/SYMY/VIL 
 
 

Dato: 01.09.2017  

Arkivsaksnr:  

Fakultet for kunst, musikk og design 

36 /17 

07.09.2017 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Møteplan for fakultetstyret våren 2018 

Følgende møtedatoer foreslås for vår 2018: 

 

Vårsemesteret: 1.februar, 1.mars, 5.april 10.mai, 14.juni 

 

 

 

Synnøve Myhre 

Fakultetsdirektør 

 

 

 

 

 

  

Styre:  

Styresak: 

37/17 

Møtedato: 

 

 

 

Dato:7.september  

Arkivsaksnr:  
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Strategiprosess- Fakultetet for kunst, musikk og design (KMD) – 
Fremdriftsplan og oppnevning av styringsgruppe  

Bakgrunn: 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) skal etter sammenslåingen utarbeide en ny strategi for perioden 2018 

til 2022. 

Universitetet i Bergen skal være et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk 

frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. Universitetets oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom 

fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. KMD og de andre fakultetene representerer viktigste 

kunnskapsarenaer for at universitetet skal nå de mål som er satt.  

UiB og KMD skal vise frem relevansen av utdanning og forskning innen utøvende kunst, musikk og design. 

Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn. 
http://www.uib.no/strategi 

 

Fakultetstyresak 4/17 behandlet (16.06.17), omtaler rammen for den innledende strategiprosessen, og det ble 

gjort vedtak om å opprette en strategigruppe. Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: 

 Arbeidsgruppen skal utarbeide en skisse til struktur og innhold for en strategiplan for Fakultet for kunst, 

musikk og design for perioden 2017-2022. 

 Arbeidsgruppen skal foreslå mulige visjoner og målsettinger for det nye fakultetet, og antyde tiltak som 

iverksettes for å nå målene.  

 Arbeidsgruppen skal bruke UiBs strategi «Hav, liv, samfunn» som utgangspunkt for sine forslag.  

 Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid ha god og synlig dialog med fakultetet og instituttene, både for ansatte 

og studenter.  

 Arbeidsgruppen legger selv opp en formålstjenlig møteplan og finner sin arbeidsmetode.  

 Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag i det siste møtet i interims fakultetsstyre  

 

Sammensetning 

Strategiutvalget ble sammensatt med følgende medlemmer: 

Interims prodekan Johan Sandborg (leder) 

Instituttleder Aashild Grana 

Instituttleder Mona Larsen  

Instituttleder Frode Thorsen 

Stipendiat Kjetil Møster 

Verksmester Kristian Skjold  

             Studentrepresentant Sarah Leszinski  

             Gruppekoordinator for støtte til forsking og forskerutdanning, Kjerstin Tønseth (sekretær) 

 

Strategiutvalgets arbeid 

Strategiutvalget har hatt 4 møter. Innspill er innhentet fra instituttene, fakultetsstyret (sak 15/17) og 

utdanningsutvalget. 

 

Strategiutvalget har ellers tatt utgangspunkt i UiBs strategiplan 2016-22 og dokumentet «KHiB – UiB fase 2; 

Utredning om opprettelse av Fakultetet for kunst, design og musikk ved UiB». 

Styre: 

38/17 

Styresak: 

Møtedato: 

 

 

 

Dato: 28.08.17 

Arkivsaksnr:  

http://www.uib.no/strategi
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I det videre arbeidet anbefaler strategiutvalget at: 

 begrepsbruken utformes slik at fagmiljøene kjenner seg igjen 

 det tas hensyn til instituttenes egenart  

 det brukes «handlende» begreper – slik som i overskriftene fra UiBs strategi og KHiBs tidligere strategi  

 ansatte, studenter og formelle organ(er) involveres 

Strategiutvalgets hovedanbefalinger 

Strategiutvalget pekte på noen hovedpunkter som må legges til grunn for videre arbeid: 

 Samlokalisering i Møllendalen må ha høy prioritet i fakultetets strategi. Et samlokalisert fakultet vil 

naturlig skape møteplasser for videre faglig dialog og utvikling.  

 KMD må utvikle gode ph.d.-løp for kandidater innen alle fakultets fagfelt. Det innebærer et eget ph.d.-

program basert på kunstnerisk utviklingsarbeid 

 Vi må ivareta og videreutvikle fakultetets undervisnings- og forskningsmetoder. Fokus på veiledning, 

kritisk refleksjon og diskusjon  

 Det bør arbeides videre med profilering, herunder også instituttnavn. Navn på instituttene må være godt 

forankret i fagmiljøene   

 Fakultetet må styrke og utvikle internasjonal posisjon ved å delta på internasjonale arenaer og 

plattformer. Fakultetet skal arrangere internasjonal konferanse.   

Vurdere klyngesatsing med utgangspunkt i fakultetets fagområder. 

 Likestilling og mangfold i tråd med UiBs strategiske satsninger må innarbeides i strategien. 

 

Fakultetets faglige profil og verdiplattform  

Fakultetets hovedformål er kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, utdanning og formidling innen kunst, design og 

musikk. Gjennom de ulike studieprogrammene skal KMD utdanne skapende kunstnere, designere, musikere og 

komponister, samt kandidater innen nærliggende fagområder der skapende og utøvende kompetanse inngår. 

  

Fakultetet har kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og studietilbud i:  

 Kunst, med fordypningene foto, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, elektroniske og digitale 

medier, tidsbasert kunst/performance, skulptur og installasjon, tekstil  

 Utøvende musikk, med studieretningene klassisk, jazz og tradisjonsmusikk  

 Komposisjon  

 Musikkterapi  

 Musikkvitenskap  

 Design med studieretningene møbel- og romdesign/interiørarkitektur, visuell kommunikasjon (grafisk 

design, illustrasjon og interaksjon)  

 Kuratorpraksis  

 Pedagogikk for kunstnere, designere, musikere  

 

Fakultetet skal vise sosialt ansvar og fremme rettferdig fordeling av ressurser, likeverd og toleranse på tvers av 

livssyn, kultur og kjønn. 

 

Oppretter en ny styringsgruppe  

Det må opprettes en ny styringsgruppe for å sluttføre strategiprosessen, da det er ny faglig ledelse av fakultetet. 

Det er viktig med faglig involveringa i fremdriften av strategiprosessen slik som er foreslått i forarbeidet, derfor blir 

instituttledere og dekanens ledergruppe grunnlaget for styringsgruppen, men supplert med en/to 

studentrepresentanter. 

 

Dekan Frode Thorsen (leder) 

Prodekan Anne- Helen Mydland 

Visedekan Linda Herfindal Lien 

Instituttleder Aashild Grana 
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Instituttleder Mona Larsen  

Fungerende instituttleder Randi Rolvsjord 

Fakultetsdirektør Synnøve Myhre 

Studentrepresentant ? 

Studentrepresentant? 

Assisterende fakultetsdirektør Eli Høie (sekretær) 

 

Forslag til prosess. 

For å få til gode prosesser må en enes om hvordan prosessen legges opp, for å oppnå målet om en ambisiøs 

strategiplan for KMD. Fakultetets strategi skal bygge opp under UiB sin strategi, men samtidig utvikle KMD sin 

kvalitet og egenart. 

Meningsutveksling og forankring er svært viktig for å få et dokument som institutt og fakultet kan rette sin aktivitet 

og strategiske satsing mot, og som er godt forankret i fagmiljøet. 

 

Innspillfasen: 

1. Instituttene utarbeider plan for hvordan de vi å legge opp sin interne prosess, med innspill og 

diskusjoner. Basert på grunnlagsdokumentet og UiB sin strategi HAV-LIV- SAMFUNN 2016-2022 

2. Allmøte der vi inviterer Universitetsledelsen til si noe om UiB sin strategi 

3. Innspillene fra instituttene drøftes, og vedtas i de tre Instituttrådene i januar 2018 

 

Høringer: 

4. Status for strategiprosessen vil bli lagt frem på hvert styremøte fremover slik at fakultetsstyret, og 

Informasjons og drøftingsutvalget (IDU) orienteres om fremdrift og kan komme med innspill under hele 

prosessen 

5. Dokumentet korrigeres for de innspillene som kommer fra institutt, studentorganisasjonen, fakultetsstyret 

og informasjons og drøftingsutvalget. 

 

Frem til vedtak: 

6. Styringsgruppen utarbeider et forslag til strategi basert på de innspill som kommer fra instituttrådene 

7. Forslaget sendes på høring til instituttrådene, med behandling i instituttrådet, studentorganisasjonen, 

fakultetsstyret og informasjons og drøftingsutvalget 

8. Fakultetstyret vedtar ny strategiplan for KMD til møtet i april 2018. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Fakultetstyret slutter seg til forslag til overordnede rammer for prosess frem mot utvikling av ny strategi 

for perioden 2018-2022 for Fakultetet for kunst, musikk og design, med de innspill som kom frem i møtet. 

Fakultetstyret ber om at forslag til strategiplanen skal være konkret med operasjonelle mål. 

2.  

3. Fakultetsstyret slutter seg til vedtar styringsgruppen bestående av: 

 

 Dekan Frode Thorsen (leder) 

 Prodekan Anne- Helen Mydland 

 Visedekan Linda Herfindal Lien 

 Instituttleder Aashild Grana 

 Instituttleder Mona Larsen  

 Fungerende instituttleder Randi Rolvsjord 

 Fakultetsdirektør Synnøve Myhre 

 Studentrepresentant ? 

 Studentrepresentant? 
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 Assisterende fakultetsdirektør Eli Høie (sekretær) 

 

 

Frode Thorsen  Synnøve Myhre 

Dekan  Fakultetsdirektør 

 

 

Vedlegg; 

UiB sin strategi 

Strategiutvalgets anbefaling  


