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Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2019 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

 Fakultetsstyresak 56/17, Budsjettrammer for 2018 

 Fakultetsstyresak 46/17 Budsjettfordelingsmodell for Fakultet for kunst, musikk og design 

 Fakultetsstyresak 45/18 b) Budsjettprosess 2019 

 Fakultetsstyresak 63/18 Budsjettfordeling – endring prinsipp fastlønnsmidler fra 2019 

 Fakultetsstyresak 72/18 k) Statsbudsjett 2019 – endret finansiering for kunst og design 

 Fakultetsstyresak 88/18 Revidert budsjettfordelingsmodell 

 Universitetsstyresak 49/18 Budsjettprosessen for 2019 

 Universitetsstyresak 105/18 Budsjett for Universitetet i Bergen 2019 

 

Saken gjelder: 

Forslag til fordeling av budsjettrammer 2019 på fakultetets hovedbudsjettenheter. I denne 

saken etableres første del av fordelingen av KMDs budsjett for 2019, i samsvar med vedtatte 

modeller for budsjettfordeling, og de endringer som er foreslått.  

 

Universitetets budsjett i 2019 

Universitetsstyret vedtok i sak 105/18 budsjettfordeling for UiB for 2019. Budsjett for 2019 

viser 3.606 mill. kroner over grunnbevilgningen og 1.043 mill. kroner som budsjett for 

inntekter over bidrags- og oppdragsmidler (BOA). De siste årene har UiB hatt en forholdsvis 

jevn vekst i inntekter både på GB og BOA; omlag 4 % vekst per år – noe som er høyere enn 

lønns- og prisveksten. 

Resultatene gjør at de fleste fakulteter har realvekst, og resultatutviklingen gir også rom for 

sentrale satsinger. Kombinert med videreføring av strategiavsetningen gir dette 

handlingsrom til oppfølging av universitetets strategier og handlingsplaner.  

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2019 er: 

 11 mill. kroner til handlingsplaner under strategien som tilføres når tiltakene er klare. 
Dette inkluderer   

o 2,5 mill. kroner til Humaniorastrategien inkludert et tverrfaglig senter for 
humaniora 

o 2,2 mill. kroner til oppfølging av Handlingsplan for Kina  
o 2,2 mill. kroner til arbeidet med bærekraftsmålene  
o 4,1 mill. kroner til oppfølging av andre tiltak  

 Som følge av økt prioritering av humaniora en planmessig satsning på Det humanistiske 
fakultet (HF)  
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o 3 mill. kroner for å sikre strategisk handlingsrom til å møte den nasjonale 
satsingen på humaniora gjøres permanent og legges inn fakultetets ramme i 
2019. Rammen økes med ytterligere 1,5 mill. kroner til 4,5 mill. kroner  

o 1 mill. kroner bevilges ett-årig til tiltak for økt opptak i 2018.  
o Ytterligere opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 

2021.  

 Sikring av en forsvarlig drift av Det juridiske fakultet 
o 2 mill. kroner til strategiske tiltak bevilget i 2018 gjøres permanent og legges inn 

fakultetets ramme og økes med 1 mill. kroner til 3 mill. kroner.  
o Ytterligere opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 

2021.  

 Styrking av universitetspedagogikk gjennom en plan for å bygge opp større kapasitet. 
Førsteårsbevilgning i 2019   

 4 mill. kroner settes av til drift av de nye samlingene i Universitetsmuseet i Muséplass 3 

 Det settes av midler til en 10-årig forlengelse av SFI Lakselus. 

 Det etableres et Proof of concept-program. 

 Det settes av midler til et nytt Senter for havvind. 

 Det settes av midler til senterleder Senter for Griegforskning 

 Det settes av midler til tiltak på Det medisinske fakultet for å støtte opp under 
innovasjonsaktivitet og utvikling av pedagogisk basiskompetanse bistillinger 

 20 rekrutteringsstillinger refordeles hvorav 6 til satsningsområdene. 

 23 mill. kroner fra nye studieplasser de siste årene kommer inn i UiBs økonomi og 
fordeles i rammene. 

 75 % av posten for forskningsinfrastruktur legges ut i fakultetenes rammer. Resten 
danner basis for en ny strategisk post for forskningsinfrastruktur ved UiB felles.  

 Fortsatt realvekst innenfor eiendomsområdet slik at godt vedlikehold sikres og 
klyngesatsingen skal kunne realiseres. I tråd med Masterplan for areal videreføres 
realveksten i internhusleieordningen på 1,5 %. 

 Det settes av 6 mill. kroner til Administrasjonen til gjennomføring av nye oppgaver knyttet 
til oppfølging av strategi og handlingsplaner. 

 Plan for omfordeling til strategi følges opp i 2019 gjennom en strategiavsetning lik 0,8 %. 
Statens effektiviseringskutt trekkes fra rammen med sats lik Stortingets vedtak (0,5 % i 
regjeringens forslag til Statsbudsjett).  

  
UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering 

både nasjonalt og internasjonalt: 

- Marin virksomhet 
- Klima- og energiomstilling 
- Globale samfunnsutfordringer 

 

Satsingsområdene skal gi målretting og tverrfaglig samarbeid inn mot disse tre områdene for 

endel av UiBs ressurser og være en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- 

og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn. 

 

I forbindelse med budsjettforslaget for 2019 ble fakultetene bedt om å rapportere deres 

innsats av vitenskapelige ressurser på de strategiske satsingsområdene slik at en samlet 

ressurskartlegging kunne sammenstilles. Denne rapporteringen vil bli gjentatt i 2019. 

 

UiBs budsjettramme for 2019 understreker også nødvendigheten av økte studieinntekter, 

økte BOA-inntekter og effektivisering dersom UiBs samlede ressursgrunnlag skal kunne 

økes i årene fremover.  
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KMDs økonomiske ramme for 2019 

I UiBs tildelingsbrev til KMD datert 5.11.2018 innleder med særlig fokus på effektivisering og 

utnyttelse av studieplasser.  

 

For 2019 legges det opp til å inkludere fakultetenes effektiviseringstiltak og –resultater i en 

samlet oppfølging. Fakultetene vil følges opp særskilt på forholdet mellom teknisk-

administrative stillinger og vitenskapelige stillinger. For å utnytte studieplasser er det lagt til 

rette for muligheten for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø 

med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høyere utnyttelse. Se tildelingsbrev vedlagt for 

fullstendig omtale.  

For 2019 er det stilt kr 177 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB) 

samt etablert et budsjett på 5,9 mill. kroner for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). 

 

 

  

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og 

design  (tusen kr) Prosjekt Bud 2019 Bud 2018 Endring Endring %

Basis 000000 102 797       134 747        -31 950       -23,7 %

Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 51 310         17 709          33 600        189,7 %

Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 000000 528             408               120             29,5 %

Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 15 630         11 013          4 617          41,9 %

Delsum rammebudsjett 170 265       163 877        6 388          3,9 %

Øremerkede midler annet 7xxxxx 1 325          1 317            9                0,7 %

Sum ramme og øremerkede midler 171 590       165 194        6 396          3,9 %

Instituttinntekter 000000 5 000          500               4 500          900,0 %

Avskrivningsinntekter 000000 500             1 400            -900            -64,3 %

Sum grunnbevilgning 177 090       167 094        9 996          6,0 %

Bidragsmidler NFR 199995 1 133          300               833             277,7 %

Bidragsmidler EU 639995 800             1 050            -250            -23,8 %

Bidragsmidler andre 699995 3 967          3 650            317             8,7 %

Oppdragsmidler 100005 -              -               -               

Sum bidrags- og oppdragsmidler 5 900          5 000            900             18,0 %

Sum totalt inntektsbudsjett 182 990       172 094        10 896        6,3 %
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Nærmere om hovedpunktene og endringene i budsjettet fra 2018 til 2019: 

Lønns- og priskompensasjon (LPK) i statsbudsjettet er på 2,9 %.  

Basis 

Basis reduseres til sammen med 31,95 mill. kroner etter disse endringene fra 2018 til 2019:  

 

Inntektene er redusert med UiBs strategiske omfordeling på 0,8 % og et regjeringens 

effektiviseringskutt på 0,47 %. Tidligere år har vist at effektiviseringskuttet øker etter 

Stortingets behandling. 

Etter at også kunst og design er innlemmet i KDs finansieringsmodell, er det beregnet en 

resultatdel på bakgrunn av resultater 2017, og denne delen er trukket ut av basis. UiB har 

videreført dette med 75 % av virkning ut på fakultetet.  

Fra 2018 var KMD i sin helhet med i UiBs internhusleieordning. I 2018 ble 29,1 mill. kroner 

av KMD tidligere arealbudsjett trukket inn, og 23,4 mill. kroner bevilget tilbake. Det var da 

også varslet at husleieutfordringen i nytt bygg ville bli skjerpet med 1 mill. kroner i reduksjon i 

2019 og ytterligere 1 mill. kroner i 2020. Dette for å gi fakultetet noe tid til å tilpasse seg sin 

del av merkostnaden for nybygget i Møllendalsveien. 

Økningen i basis til utstyr har sammenheng med at UiB har trukket inn midler til vitenskapelig 

utstyr (kr 1.000 i 2018), og lagt dette delvis tilbake i rammen til fakultetene (kr 750’). 

Fakultetet er bedt om å lage en plan for reanskaffelse og utvikling av en tjenlig utstyrspark 

både for forsknings- og undervisningsformål. 

Resultatbasert uttelling åpen ramme 

Øker med kr 33.600’ fra 2018 til 2019 som følge av at kunst og design er innlemmet i KDs 

finansieringsmodell. Utover dette er det få endringer i aktivitet som gir resultatuttelling. 

Uttelling for avlagte doktorgrader går ned fra 3 i 2016 til 2 i 2017.   

Resultatbasert uttelling lukket ramme 

Øker med kr 120’ fra 2018 til 2019. Her er bare kr 15’ knyttet til at kunst og design er 

innlemmet i KDs finansieringsmodell. Utover dette skyldes økningen endring i aktivitet fra 

2016 til 2017 ved GA.   

 

 

Endringer basis 2019 2019

Basisramme 2018 133 947             

Tilbakeført driftstekniker 800                     

Lønns- og priskompensasjon 3 908                  

Strategisk omfordeling 0,8 % -1 311                

Effektiviseringskutt 0,47% -770                   

Endring finansieringsmodell for kunst- og design -33 526              

Redusert for husleieutfordring -1 000                

Økning vitenskapelig utstyr til basis 750                     

Basisramme 2019 102 797             
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Rekrutteringsstillinger 

For 2017 ble det etablert en post for rekrutteringsstillinger på totalt 7 stillinger, hvorav 3 var 

ble overført fra GA (1 kunstnerisk, 2 vitenskapelige), 2 ble overført fra KHiB (egenfinansierte) 

og 2 bevilget nye av UiB med oppstart 1.7. 2017. I 2018 ble antallet rekrutteringsstillinger økt 

med 2 stillinger fra UiB, 4 PKU-stillinger ble overført fakultetet, og ytterligere 3 nye tildelt fra 

KD. For 2019 har UiB tilført 1 kunstnerisk rekrutteringsstilling med halvårsvirkning.  

Budsjettmessig har dermed KMD midler for til sammen 16,5 rekrutteringsstilling i 2019, dvs. 

14,5 kunstneriske og 2 vitenskapelige. KMD har mellomste sats pr stipendiat som for 2019 er 

kr 947.300.  

UiB legger opp til å bevilge ytterligere 1 stiling i 2020 og deretter ansees oppbyggingen av 

Phd i kunstnerisk utviklingsarbeid for fullført. 

Øremerkede midler 

Dette gjelder Grieg Research School med kr 325’. I tillegg er KMD tilført kr 1.000’ til en 

professorstilling til Senter for Griegforskning. Midler til vitenskapelig utstyr (kr 1.000 i 2018) er 

trukket inn, men det er tilbakeført kr 750’ i basisrammen.  

Inntekter 

Budsjetterte instituttinntekter øker betydelig fra 2018 til 2019. Dette har i hovedsak 

sammenheng med at midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU) i løpet av 

2018 ble klassifisert som bevilgning, og ikke som BOA slik først antatt ved.  

BOA 

I samsvar med langtidsbudsjettet er budsjettmålet økt til kr 5.900’ i 2019 for fakultetets 

inntekter fra bidrags- og oppdragsmidler. Endringer mellom inntektskilder er som følge av ny 

vurdering av budsjetterte prosjekter.  

Fusjonsmidler – øremerket KMD 

UiB har mottatt 5 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2018 til arbeidet med 

virksomhetsoverdragelsen av KHiB. Det er avtalt med UiB at midlene skal stilles til 

disposisjon for KMD fra 2019. Disse budsjettmidlene er foreløpig ikke tildelt, og er av den 

grunn ikke fordelt i denne fakultetsstyresaken. KMD vil presentere plan for midlene når 

disponeringsskriv foreligger fra UiB.  

 

Se for øvrig UiBs tildelingsbrev 2019 til KMD, vedlagt denne saken.  
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Økonomistruktur KMD 

KMD har etablert en intern struktur for økonomisk ansvar, budsjettfordeling og oppfølging. 

Økonomistrukturen følger UiBs hovedinndeling: 

Del 1: Grunnbevilgning (GB):  

 Annuum (GA) – midler som fritt disponeres 

 Øremerkede tildelinger (GP – midler som er 

bundet til formål fra KD eller UiB 

Del 2: Bidrags- og oppdragsmidler (BOA): 

 Oppdragsmidler – konsulenttjenester og 

forretningsvirksomhet 

 NFR-midler – bidrag fra Forskningsrådet 

 EU- midler – bidrag fra EU 

 Andre midler – bidrag fra private, offentlige 

og organisasjoner 

 
 

KMDs hovedbudsjettområder:  

KMDs hovedbudsjettområder følger organisasjonsstrukturen. Figuren under viser KMDs 

hovedbudsjettområder/-rammer for 2019 

 Strategiske og faglige fellesformål 

 Fakultetsnivået, KMD felles inkludert 

seksjonene 

 Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst 

 Griegakademiet – Institutt for musikk 

 Institutt for design 

 

Stedkoden for «Fakultet for kunst, musikk og 

design - fellesfunksjon» er omtalt som «KMD 

felles». Budsjettet tildeles og følges opp ved KMD 

felles og 3 institutter. Innenfor KMD felles vil det i 

tillegg være to seksjoner som disponerer 

budsjettmidler.  

For 2019 er prinsipper for ansvar revidert i samsvar med vedtak om at fastlønnsmidler 

disponeres av instituttene og inngår i instituttenes rammer. Det vises til reviderte prinsipper 

om budsjettfordelingsmodell 2019, jf. sak 88/18 i dette fakultetsstyremøtet. 
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Overførte midler fra 2018 

I hovedsak følges prinsipper for overføring av midler på de ulike budsjettområdene, slik det 

ble vedtatt på styremøte 02.11.2017 om budsjettfordelingsmodell.  

KMD forventer store overføringer også fra 2018 til 2019, først og fremst som følge av 

disponering av overføringer fra tidligere år. Prinsippene nedenfor avhenger av at KMD ikke 

fratas deler av de forventede overføringene.  

Grunnbevilgning annuum 

 Instituttenes driftsrammer: Merforbruk trekkes i sin helhet fra tildelt ramme året etter. 

Merforbruk som oppstår av årsaker utenfor instituttets kontroll kan instituttet søke å få 

ettergitt (instituttet har et ansvar for å rydde opp i dette før årsavslutning).  

Underforbruk av disponibel ramme kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til 

inntil 5 % av tildelt driftsramme.  

 Strategiske og faglige midler: Det foretas en gjennomgang av ubrukte budsjettmidler ved 

årsavslutning, da enkelte budsjettposter vil være bundet i fremtidige forpliktelser. Ubrukte 

faglige tildelinger til ansatte ved instituttene følger føringer i tildelingsbrev. 

 KMD felles og seksjonene. Ubrukte midler (eller merforbruk) overføres ikke. 

 

Grunnbevilgning prosjekt 

 Rekrutteringsstillinger. Ubrukte midler (eller merforbruk) overføres i sin helhet til samme 

formål, med mindre det er gitt andre føringer i tildelingsskriv, eller UiB trekker inn ubrukte 

midler.  

 Øremerkede midler andre. Ubrukte midler eller merforbruk overføres i sin helhet til 

samme formål fra et budsjettår til det neste, med mindre det er gitt andre føringer i 

tildelingsskrivet, eller UiB trekker inn ubrukte midler.. 

 

BOA 

 BOA-inntekter følger prosjektets fremdrift og avregnes ved hver årsavslutning, dvs. at det 

ikke er overførbare midler på BOA. BOA-inntekter avregnes i forhold til kostnadsføring. 

 

I det videre presenteres budsjettfordeling for 2019. 
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Budsjettutfordringer 2019 – og videre 

Noen av budsjettutfordringene KMD står overfor fra 2019 og videre er presentert nedenfor. 

Disse har KMD også dels presentert overfor UiB i sitt budsjettforslag for 2019: 

 

Endret finansieringsmodell  

I forslag til statsbudsjett 2019 er kunst og design (tidligere KHiB) innlemmet fullt ut i 

finansieringssystemet. Kunnskapsdepartementet har valgt år 2017 som utgangspunkt for å 

omgjøre en andel av basisbevilgningen til en resultatutsatt andel. For budsjettet 2019 har 

endringen ingen betydning for tildelingens størrelse til UiB/KMD, men KD flytter i 2019 en 

andel fra basisdelen til en resultatdel - basert på resultater i 2017. Endringen i 

finansieringsmodellen for kunst og design vil derfor først ha budsjettmessig virkning fra 2020, 

og da med virkning for endringer fra 2017 til 2018 i modellens indikatorer, dvs. studiepoeng 

(# 60 studiepoengsenheter), kandidater (gradsproduksjon), utvekslingsstudenter og 

doktorgrader, samt uttelling for BOA-inntekter og publisering. Studiepoeng og kandidater gir 

desidert størst uttelling i modellen. 2017-resultatene som KD har benyttet som utgangspunkt 

for endringen i finansieringen er svært ugunstig for UiB/KMD. Andelen som omgjøres fra 

basis til resultatutsatt finansiering blir urimelig høy, noe som gjøre at det svært vanskelig å 

oppnå, og ikke minst forbedre, samme resultater årene fremover. Svakere resultater vil gi 

tapte bevilgningsrammer til UiB og KMD. KMD har tatt forholdet opp med UiB og bedt om at 

dette løftes til Kunnskapsdepartementet.  

 

Husleieutfordringer  

I 2018 representerte merkostnaden 5,7 mill kr, og øker med 1 mill kr i både 2019 og 2020. 

Så langt har fakultetet møtt husleieutfordringen dels ved å redusere fakultetsnivået og 

instituttenes rammer (ikke GA) med og dels ved å disponere overført midler fra foregående 

år. Det samme forventes å bli løsningen for 1 mill kr i reduserte bevilgning for 2019. Når 

overføringene tar slutt vil KMD måtte løse hele utfordringen innenfor årets rammer.  

KMD var fra sommeren 2018 nødt til å leie Møllendalsbakken 11 for å dekke arealbehovet 

for nåværende og kommende stipendiater. Inntil videre er dette finansiert av 

brukerutstyrsmidler, men det er et varig behov som fordrer en løsning ved samlokalisering av 

Griegakademiet med den øvrige virksomheten i Møllendalsveien. Hvis ikke vil det bidra 

vesentlig til husleieutfordringene ved fakultetet. 

 

Vitenskapelig utstyr og investeringsbehov 

I 2018 fikk KMD 1 mill. kr av potten for vitenskapelig utstyr (i utgangspunktet til GA). Tidligere 

år har beløpet til GA vært det doble. I budsjettildeling for 2019 har UiB løst opp i 

fakultetstilknytningen til posten vitenskapelig utstyr, for å innrette posten mot større 

prosjekter/innkjøp. For KMD er tildeling til vitenskapelig utstyr kuttet for 2019, men UiB har 

tilbakeført kr 750’ i basisrammen.  

KMD utstyrsbehov er vesentlig høyere enn kr 750’. Griegakademiet alene har et årlig behov 

for utstyr og investeringer på i størrelsesorden 2,0 – 2,5 mill.kr. Både kunst og design har 

også virksomhet med tunge utstyrsbehov. Ved KHiB ble det årlig budsjettert med mellom 2,5 

og 3,0 mill. kr til investeringer og utstyr. Pga. bevilgninger til brukerutstyr har imidlertid kunst 

og design de siste årene ikke hatt behov for ytterligere utstyrsmidler.  

Etter hvert som brukerutstyrsmidlene til bygget i Møllendal tar slutt og utstyr må 

gjennanskaffes, vil behovet for midler til utstyr ved kunst og design også øke vesentlig. 

KMDs investeringsbehov vil trolig øke parallelt med at overføringene blir lavere, 

husleiekostnader høyere og ev. reduksjoner i rammebevilgning. Tilstrekkelige rammer til 

utstyrsmidler kan bli en stor utfordring for KMDs økonomi i fremtiden.  
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Forskningstid, forskningstermin 

Forskningstid: Normalfordelingen for arbeidstid ved UiB mellom forskning, undervisning og 

administrasjon for førstestillinger er 46 %, 46 % og 8 %. For universitetslektorer 25 % til 

faglig oppgradering. Ved KHiB var normalfordelingen mellom forskning og undervisning 40 % 

og 60 % for førstestillinger og 20 / 80 % for universitetslektor. Harmonisering til UiBs 

normalfordeling innebærer en reduksjon i undervisningstid på 6 % pr hele årsverk, og vil 

representere en vesentlig kostnad å erstatte.  

Forskningstermin: UiB har retningslinjer for tildeling av forskningstermin fastsatt av 

Universitetsstyret som gjelder fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % 

stilling etter søknad. Åremålsansatte professorer og førsteamanuenser er ikke omfattet av 

ordningen. Forskningstermin representerer en kostnad som KMD på sikt tenker å dekke ved 

utfasing av etterlønnsordningen for kunst og design. 

 

Lønnsforskjell mellom KMD og andre fakultet 

KMD har sammenlignet årslønn med gjennomsnittslønn for vitenskapelige ansatte ved de 

andre fakultetene. Sammenligningen viser at lønnsnivået på vitenskapelige ansatte ligger 

vesentlig lavere enn UiBs gjennomsnitt, dvs. gjennomsnittlig lønnsnivå på de andre 

fakultetene.  

 

Bemanning etter etablering av KMD 

I tiden etter fakultetsetableringen er det avdekket behov for ressurser til arbeidsoppgaver 

som ikke var omfattet av den administrative bemanningsplanen ved 

virksomhetsoverdragelsen. KMD ser behov for å styrke funksjoner som ikke var omfattet / 

tenkt på ved utforming av bemanningsplan for fakultetet.  

 

Strategisk omfordeling  

KMD er påført ytterligere 1,31 mill kr i kutt til strategisk omstilling ved UiB. Disse midlene kan 

fakultetet hente tilbake, jfr tildeling til GRS og rekrutteringsstillinger som tildeles. Dette er 

imidlertid øremerkede midler, som betyr at KMD likevel må finne rom for reduksjonen innen 

annuum. 

 

Effektiviseringskutt 

KMD er påført ytterligere 0,77 mill kroner i kutt pga. effektiviserings- og 

avbyråkratiseringsredusjonene som er påførte statlige virksomheter.  

 

Styrke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

BOA ved KMD er relativt lav, og bør på sikt utgjøre en stadig økende del av KMDs 

virksomhet. Samtidig har KMD et potensiale for andre eksterne inntekter fra Program for 

kunstnerisk utviklingsarbeid (klassifiseres ikke som BOA).  
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Budsjettfordeling 2019 

Forslaget til fordeling av fakultetets ramme er basert på budsjettfordelingsprinsipper vedtatt i 

fakultetsstyremøte 02.11.17 og 06.09.18, samt reviderte prinsipper i dagens styremøte 

13.12.18. Det er prioritert å sikre instituttene og fakultetet økonomiske styringsrammer så 

tidlig som mulig.  

Forslag til budsjettfordeling er disponert i samsvar med UiBs økonomistruktur som følger; 

- Grunnbevilgning annuum 

- Grunnbevilgning øremerket 

- Bidrags- og oppdragsaktivitet 

 

Grunnbevilgning annuum 2019 

Grunnbevilgning annuum – inntekter 

Tildelingsbrevet viser følgende annuumsinntekter: 

 
 
Inntekter annuum viser alle rammeinntektene utenom dem som skal dekke 
rekrutteringsstillingene. Disse behandles under øremerkede midler. 
 
Grunnbevilgning annuum – kostnadsbudsjett 

Ved etableringen av KMD i 2017 ble KMDs grunnbevilgning annuum dannet ved at 

bevilgningsrammene til KHiB og GA ble slått sammen, og fordelt på etablerte 

hovedbudsjettområder. Videreføring av disponible budsjettrammer var et viktig prinsipp for 

rammene til instituttene, uten at det ble vurdert justeringer/tilpasninger knyttet til felles 

budsjettområder.  

For budsjettering 2018 ble det etablert prinsipper for budsjettfordeling, vedtatt i styresak 

46/17. Det ble fastsatt et grunnlag eller nullpunkt for instituttenes driftsbudsjettrammer 

annuum for 2018. KMDs felles budsjettmidler for 2018 (KMDs felles drift, strategiske midler 

og investeringer) var betraktet som disponible for hele fakultetets virksomhet og ikke bare 

noen institutter, som følge av dette ble det foretatt budsjettjusteringer for GA sitt bidrag til 

fakultetsnivået.  

 
KMDs behov for sentrale budsjettmidler (KMD felles drift, strategiske tiltak, reserver og 

investeringer) må dekkes innenfor denne rammen. Det ble i 2018 vedtatt at hele fakultetet 

skal kunne dra nytte av/trekke på budsjettposter på KMD felles. Dette er videreført for 2019. 

Kostnadene foreslås fordelt som følger i 2019: 

 

Inntekter KMD annuum (tall tusen kr) Bud 2019

Basis 102 797         

Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 51 310           

Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 528                 

Inntekter annuum 154 635         
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*Bruk av overføringer viser bare en del av overføringer fra 2018 som er planlagt for disponering i 2019. 

Instituttene kan også planlegge for ubrukte overføringer på inntil 5 % opprinnelig driftsramme 2018.  

 
Instituttene og fakultetsnivåets rammer for 2019 

Instituttenes og fakultetsnivåets disponible budsjettmidler på annuum vil for 2019 bestå av én 

budsjettramme som utgjøres av et fastlønnsbudsjett og et driftsbudsjett. Dette som følge av 

at KMD har endret fordelingsprinsipp slik at fastlønn skal budsjetteres og disponeres ved 

instituttene. Nedenfor er vist hvordan fastlønnsbudsjett og driftsbudsjett fremkommer. 
 

 

 

Fastlønnsmidler på institutter og fakultetsnivå 

Fastlønnsbudsjettet er utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i henhold til 

vedtatte bemanningsplaner og fakultetets fremtidige økonomisk stillingsplan. Utgangspunktet 

er bemanningsplanen etablert for KMD pr 1.1.2017.  

Det er gjort budsjettmessige tilpasninger i forhold til lønnsbudsjettet for 2019, og grunnlaget 

er omforent med instituttlederne.  Stillinger som ikke er plassert på instituttene er alle 

plassert på KMD felles. Fastlønnsbudsjettet for 2019 annuum inkluderer ikke stillinger som er 

knyttet til øremerkede tildelinger – som rekrutteringsstillinger og stilling til Senter for 

Griegforskning. Per 1.1.2019 har fakultetet samlede lønnsforpliktelser for 99 mill. kroner. 

Rammer grunnbevilgning annuum 

(tall i tusen)
Sum

Fastlønn og sosiale kostnader      99 005 

Etterlønn        1 500 

Driftsmidler      21 142 

Bygningsdrift      38 704 

Strategisk og faglige prioriteringer        2 800 

Budsjettendringer       -3 538 

Investeringer        3 000 

Reserver             -   

Sum fordelt grunnbevilgning annuum 2019    162 614 

Plan for bruk av overføringer fra 2018       -7 978 

Sum grunnbevilgning annum 2019    154 636 

Rammer grunnbevilgning annuum 

(tall i tusen)

KMD 

strategisk 

og ufordelt

KMD felles
Kunst-

akademiet

Grieg-

akademiet
Design Sum

Fastlønn og sosiale kostnader      30 467      21 708      28 737      18 093      99 005 

Etterlønn          1 500        1 500 

Driftsmidler        7 615        4 836        4 576        4 116      21 142 

Bygningsdrift      38 704      38 704 

Strategisk og faglige prioriteringer          2 800        2 800 

Budsjettendringer         -641         -979       -1 074         -844       -3 538 

Investeringer          3 000        3 000 

Reserver 0             -   

Sum fordelt grunnbevilgning annuum 2019        7 300      76 145      25 565      32 238      21 366    162 614 

Plan for bruk av overføringer fra 2018       -7 978 

Sum grunnbevilgning annum 2019    154 636 
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For 2019 er det lagt inn 100 % stilling som prodekan og 60 % stilling som visedekan. Disse 

midlene kompenseres for institutt som avgir personalressursene. 

Fastlønnsbudsjettet inkluderer lønn iht. faktisk lønnstrinn for ansatte samt alle sosiale 

kostnader, dvs. pensjonsinnskudd, feriepengeavsetninger, gruppeliv og arbeidsgiveravgift. 

Fastlønnsbudsjettene er oppdatert med lønnstrinn etter hovedoppgjøret for 2018. 

Lønnsforhandlinger 2019 vil være et mellomoppgjør, og det er følgelig lagt inn en lønnsvekst 

på 1,5 % i instituttenes og fakultetsnivåets lønnsbudsjetter fra mai 2019.  

Det er også stipulert budsjettmidler til etterlønnsforpliktelser og forventet etterlønn for 

åremålsstillinger som utløper 2019. Disse er inntil videre ufordelt.  

Ubesatte stillinger i henhold til bemanningsplanen er lagt inn med budsjettmessig 

helårsvirkning for å synliggjøre forpliktelsen for fakultetet. Ved ledig stillinger i budsjettåret er 

det budsjettert med inngangslønnstrinn i gjeldende stillingskategori, samt fratrekk av en 

måneds ledig lønn. Dette begrunnes med at ledige stillinger som regel vil stå ubesatt i en 

periode før tilsetting, eller at det hentes vikarhjelp som ikke fullt ut fyller de budsjetterte 

lønnskostnadene.  

Forslag til fastlønnsbudsjett tar høyde for å kunne dekke lønnsforpliktelsene for 2019, 

samtidig er det lagt inn krav til innsparinger/kutt i instituttenes og fakultetsnivåets rammer 

som må innfris for 2019.  

Fra 2019 er fastlønnsmidler overført til instituttleders ansvar. Det vil følgelig være leder med 

budsjettdisponeringsmyndighet (instituttledere og fakultetsdirektør) sitt ansvar å sikre at 

tildelte budsjettrammer overholdes og at budsjettreduksjoner ivaretas innenfor respektive 

ansvarsområder.  

På sikt må lønnskostnadsnivået tilpasses fakultetets og instituttenes inntektsnivå. For 2019 

er det fortsatt store overføringer fra foregående års bevilgninger som gir fakultetet 

handlingsrom til å budsjettere med faktiske og ledige stillingsressurser, men store 

overføringer kan sannsynligvis ikke regnes med i et lengre perspektiv. Det er utarbeidet en 

økonomisk stillingsplan, som viser handlingsrommet for disponering av ledige 

stillingsressurser i årene fremover. Denne bør ses i sammenheng med strategisk plan for 

fakultetet, og vil være et viktig verktøy for å planlegge fremtidige stillinger og disponering av 

stillingsressurser ved fakultetet. Den økonomiske stillingsplanen vil være viktig for 

instituttenes og fakultetets handlingsrom i fremtidige budsjettår – gitt de strategiske 

satsninger og budsjettutfordringer fakultetet står overfor. Allerede fra 2019 må det foretas 

vurderinger av hvorvidt og hvordan ledige stillinger skal disponeres.   

 
Driftsmidler på instituttene 

For instituttene vil driftsbudsjettet annuum, inkludert de inntekter som realistisk kan oppnås, 

utgjøre instituttenes «frie midler». Driftsrammen vil være timelønn/variabel lønn og andre 

driftskostnader samt inntekter fra salg mv.  

Instituttenes driftsbudsjett er i utgangspunktet videreført med rammer tilført i 2018, justert for 

lønns- og prisvekst. Driftsbudsjettene er også utsatt for budsjettendringer som følge av 

resultatuttelling og budsjettkutt (se Budsjettreduksjoner under). Ved GA er det en endring 

direkte på driftsrammen ved at noen mindre stillingsprosenter er flyttet fra variabel lønn på 

driftsrammen til lønnsrammen.  
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Den videre detaljeringen av vedtatte driftsrammer foretas i samarbeid mellom instituttleder 

og økonomiavdelingen, etter at fakultetsstyret har vedtatt rammene. Instituttenes 

driftsrammer bør samsvare med planlagte tiltak i årlig virksomhets-/aktivitetsplan. 

Instituttene vil få overført ubrukte instituttmidler fra 2018 iht. budsjettprinsipper etablert for 

2018, dvs. merforbruk på driftsrammen må dekkes av 2019-tildeling, mens det overføres 

underforbruk inntil 5 % av tildelt driftsramme. Øremerkede tildelinger overføres uavkortet.  

Selv om ubrukte midler som overføres delvis kan ta belastningen med budsjettreduksjoner 

for 2019, er det viktig å understreke at instituttene må tilpasse sin fremtidige virksomhet til 

reduserte rammer. 

 

Driftsbudsjett KMD felles  

KMD felles ramme utgjør en samlet ramme til midler på fakultetsnivået. Driftsbudsjettet 

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, organisasjonsutvikling, o.l. Det er p.t. avsatt en samlet 

ramme til KMD felles. Denne rammen må i neste runde detaljeres og fordeles på KMD felles 

og seksjonene. KMD felles er på lik linje med instituttene redusert for en relativ andel av kutt 

for strategisk omfordeling og effektiviseringskutt.  

Det er nødvendig å gjøre noen erfaringer etter årets avsetning til KMDs felles drift. Så langt 

kan det se ut til at denne rammen er noe lavt budsjettert, bl.a. seksjon for verksteder.  

I budsjetteringen av 2019 er det tatt utgangspunkt i budsjett for 2018, redusert med 

budsjettkutt som instituttene.  

Midler til kompetanseheving for teknisk/administrative, rekrutterings-/portfoliedag og 

utstillingsstøtte (visningsrom og Galleri Fisk) lå i 2017 på strategisk ramme. Dette er imidlertid 

ordinær drift og ble overført til KMDs felles driftsramme på fakultetsnivå i 2018.  

 

Budsjettendringer (reduksjoner) 

Instituttenes og fakultetsnivåets rammer er utsatt for kutt knyttet til strategisk omfordeling og 

effektivisering, samt fakultetets husleieutfordring. Disse budsjettreduksjonene er fordelt på 

fakultetsnivåets og instituttenes budsjettrammer. I praksis foretas dette ved å legge inn 

budsjettreduksjoner i lønnsmidlene og/eller driftsmidlene ved instituttene og fakultetsnivået. 

Hvordan vil være budsjettdisponeringsmyndig (BDM) sitt ansvar å vurdere. Innsparing kan 

oppnås f.eks. ved å holde ledige stillinger vakante, ved refusjoner, ved at lønnskostnader 

dekkes av andre poster, ved kostnadsbesparelser, økte inntekter, m.m.  

Budsjettendringene for 2019 er knyttet til følgende: 

o Effektiviseringskutt: Regjeringen har siden 2015 innførte et effektiviseringskutt i staten 

som For 2019 er det innarbeidet et effektiviseringskutt på 0,5 %, men det bør planlegges 

for at kuttet kan bli høyere i 2019, ettersom det er økt i samtlige budsjettvedtak i 

Stortinget siden innføringen. UiB har valgt å viderefordele kuttet på fakultet og enheter. 

Ved KMD er kuttet fordelt på instituttene og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets 

rammer til drift og lønn. 
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o Strategisk omfordeling: UiB har de siste årene hatt en plan for omfordeling av rammen 
til strategiske formål. I 2017 fikk fakultetene et kutt på 1,3 %, og 1,2 % for 2018. For 2019 
er det innarbeidet en reduksjon på 0,8 %. Reduksjonen akkumuleres, dvs. det neste 
kommer på toppen av det forrige. Ved KMD er reduksjonen fordelt på instituttene og 
fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til drift og lønn. 

 

o Husleiekutt: Husleiekontrakten med Statsbygg for nytt bygg i Møllendal har en husleie 
på over 60 MNOK, og etter KDs husleiekompensasjon på 75 % av husleieøkningen gir 
det en årlig netto husleieutfordring på ca. 10 MNOK. Denne utfordringen har vært «KHiB 
sin» siden lenge før virksomhetsoverdragelsen. I 2018 ble KMD husleiekostnader 
omfattet av UiBs internhusleieordning, og KMDs merkostnad til husleieutfordringen for 
Møllendal ble beregnet til 5,7 mill kr i tildelingsbrevet fra UiB. Husleieutfordringen ble for 
2018 i all vesentlighet dekket av sentrale midler/overførte midler fra 2017, men begge 
instituttene for kunst og design dekket en relativ andel i 2018 på driftsrammene. Som en 
gradvis tilpasning til den reelle husleieutfordringen ble det fra UiB besluttet å gi fakultetet 
bevilgningskutt på 1 mill. kr både for 2019 og 2020. For 2019 er budsjettreduksjonen på 1 
mill. kr fordelt på kunst, design og fakultetsnivå iht. relativ fordeling av fjorårets rammer til 
drift og lønn. 

 

o Rammejusteringer vedr. 2018-lønnsrammer: I 2018 ble det beregnet rammejusteringer 

for effektiviseringskutt, strategisk omfordeling og GA’s bidrag til fakultetsnivået (se 

tekstboks) og strategisk midler. 20 % av rammejusteringene ble lagt på instituttenes 

driftsrammer, mens 80 % var forutsatt dekket av 

reduksjoner i fastlønnsrammer. I 2018 disponerte ikke 

instituttene fastlønnsmidlene og justeringen på fastlønn 

ble ikke foretatt. I forbindelse med at fastlønn er 

overført til instituttenes ansvar og disposisjon for 2019, 

er det etablert et nytt stillingsgrunnlag for 

lønnsbudsjetter. Det nye grunnlaget tar utgangspunkt i 

bemanningsplaner fra 2017, og tar dermed ikke 

hensyn til behovet for reduksjoner fastsatt i 2018. For 

at ikke sum reduksjoner skal bli for store i 2019, er kun 

75 % av reduksjonene opprinnelig forutsatt redusert på 

lønnsmidler i 2018 foreslått redusert i 2019.  

 
o Resultatuttelling. Resultatuttelling er fordelt iht. etablerte prinsipper for dette, jf. egen 

styresak om reviderte budsjettfordelingsprinsipper. For 2019 er det fortsatt kun GA som 
er utsatt for hele finansieringsmodellen, mens kunst og design er utsatt for endringer i 
avlagte doktorgrader. F.o.m. budsjettfordeling 2020 vi også kunst og designs 
budsjettfordeling bli påvirket av endringer i indikatorene i budsjettfordelingsmodellen. For 
2019 er instituttenes rammer utsatt for 70 % av endringer i åpen ramme og 20 % av 
endringer i lukket ramme. I praksis betyr det at fakultetet (fakultetsnivået) er buffer for 
endringer i uttelling.  

 
 
  

GAs ramme skulle i 2018 

reduseres for bidrag forutsatt ved 

etableringen i 2017;   

- driftskostnader vedrørende 

pianoteknikk og lydteknikk 

overføres til seksjon for verksteder 

- andel av strategiske midler og 

fakultetets felles driftskostnader 

bidrar til saldering av fakultetets 

budsjett.  

Til sammen 2,0 MNOK. 
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Bygningsdrift  

Det er budsjettert med kostnader på 38,7 mill. kroner til husleie/bygningsdrift for 2019.  

I prinsippet er det UiBs Eiendomsavdeling som skal dekke alle kostnader ved KMDs 

bygningsdriftskostnader, men kostnader ved KMDs utleiebygg og noe annen 

bygningsdriftkostnader er KMDs ansvar. Det er budsjettert på følgende poster for 2019: 

  

 

Husleieutfordringen 

KMD’s husleieutfordring er knyttet til at leie for bygget i Møllendalsveien 61 kun ble 

kompensert med inntil 75 % av økte husleieutgifter fra KD.  

I budsjettildeling for 2018 ble 29,1 mill. kroner av KMDs tidligere arealbudsjett trukket inn, og 

23,4 mill bevilget tilbake (jfr. UiBs tildelingsbrev vedlagt), slik at KMD’s merkostnad knyttet til 

husleieutfordringen var 5,7 mill. kroner. Husleieutfordringen er som UiB har varslet ytterligere 

oppjustert med 1 mill. kroner i 2019, og bevilgningen vil bli ytterligere redusert med 1 mill. 

kroner i 2020. Slik får KMD noe tid til å tilpasse seg merkostnadene for nybygget i 

Møllendalsveien.  

Husleieutfordringen angår i utgangspunktet «KHiB-delen» av bevilgningsrammen for nytt 

fakultet. Griegakademiet er fortsatt ikke belastet for fakultetets husleieutfordring for nybygget 

i Møllendal. Når KMD mottar oppstartbevilgning til et bygg for GA, samlokalisert med kunst 

og design i Møllendal, vil det være mer naturlig å se på husleieutfordringen som et felles 

anliggende for fakultetet. Et annet argument for å unnta GA for direkte budsjettkutt til 

husleieutfordringen er at instituttet må tilpasse seg lavere budsjettramme som følge av 

rammejustering for økte bidrag til KMDs felles budsjettområder. 

KMD har gjort vurderinger av hvordan fremtidige utfordringer med husleieforpliktelser kan 

håndteres. Tiltak er bl.a. bruk av overførte midler, reduserte budsjettavsetninger til 

strategiske formål, reduserte budsjettreserver, kostnadskutt til gjestelærere, avvikle 

utleiebygg, reduserte bygningsdriftskostnader m.m.  

 

For 2019 forventer KMD i stor grad å kunne løse husleieutfordringen ved bruk av overførte 

midler fra 2018 som ikke er bundet i andre forpliktelser. Det er foreslått at en begrenset andel 

(50 %) av årets økte husleieutfordring legges ut som budsjettreduksjoner på instituttene for 

kunst og design og KMD felles, mens resten tas gjennom saldering av tildelt 

budsjettramme/bruk av overførte midler fra 2018. At rammene kun kuttes med 50 % av årets 

økte husleieutfordring har sammenheng med at de samlede reduksjonene må være 

håndterbar for 2019. Instituttene og fakultetsnivået også utsettes for budsjettreduksjoner til 

effektivisering og strategisk omfordeling, og.  

 

Med utsikter til lavere årlige overføringer og lavere bevilgningsrammer til annuum vil det i 

årene fremover med stor sannsynlighet bli behov for å håndtere en større del av 

husleiemerkostnadene gjennom kutt i instituttenes og seksjonenes budsjettrammer. På den 

Husleie/bygningsdrift 2019 Budsjett (hele 1000)

Internhusleie 32 871                                  

Energi (intern) 4 187                                    

Utleiebygg 980                                       

Annen bygningsdrift 666                                       

Sum budsjett 38 704                                  
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annen siden kan fakultetets forventning om vekst i BOA-inntekter også kunne bidra til 

utfordringen med økte husleiekostnader.  

Arealbehov 

Fakultetet har i 2018 hatt et akutt arealbehov knyttet til mangel på plass for studenter og ikke 

minst for et økende antall stipendiater. Ved prosjektering av KMDs nybygg på Møllendal var 

det ikke programmert for det antall stipendiater KMD har pr. d.d. og for fremtiden i henhold til 

plan for opptrapping. Som følge av dette har KMD fra 2018 leid lokaler til inntil 10 

stipendiater i Møllendalsbakken 11. Det er avklart at husleie for Møllendalsbakken 11 

belastes brukerutstyrsrammen for nybygget i Møllendalsveien. Lokalene i Møllendalsbakken 

leies minimum frem til Griegakademiet er samlokalisert med resten av fakultet i Møllendal – 

forutsatt at samlokaliseringen av fakultetet er programmert til å huse fakultetets samlede 

studenter, stipendiater og ansatte.  

Magnus Barfots gate 23 ble solgt i 2018, og KMD vil også vurdere om andre utleiebygg KMD 

disponerer kan sies opp eller overdras til UiB.  

 

Sammenligning budsjettrammer pr studenttall 

Tabellen under viser studentplasser pr institutt basert på opptaksramme høsten 2018: 

 

Studieprogrammene innen kunst, musikk og design er, med unntak av musikkvitenskap, alle 

innenfor samme finansieringskategori (B). I utgangspunktet er det interessant å 

sammenligne hvilke disponible rammer instituttene har sammenlignet med hverandre. Hvilke 

indikatorer man skal bruke for å sammenligne kan være mange, men en aktuell indikator vil 

være studenttall ved instituttene. Her er det ønskelig å sammenligne instituttenes disponible 

midler i forhold til det antall studenter et institutt er forventet å ha. For sammenligning er det 

Studentplasser pr institutt

Finansi-

ering

Omfang 

(år)

Studie-

plasser 

(opptaks-

ramme)

Totalt 

student-

tall pr. 

program Kunst Musikk Design

Bachelor

Bachelorprogram i design B 3 35 105 105

Bachelorprogram i kunst B 3 45 135 135

Bachelorprogram i utøvende musikk B 4 29 116 116

Bachelorprogram i musikkvitenskap F 3 12 36 36

Integrert masterprogram

Integrert masterprogram i musikkterapi B 5 14 70 70

Master

Masterprogram i design B 2 28 56 56

Masterprogram i kunst B 2 29 58 58

Masterprogram i utøvende musikk B 2 12 24 24

Masterprogram i kuratorpraksis B 1,5 10 15 15

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning, kunst og design B 1 17 17 17

Praktisk-pedagogisk utdanning, musikk B 1 14 14 14

Sum 245 646 208 260 178
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brukt antall studieplasser (opptaksramme) høsten 2018 (og 2017). Det antas at dette gir et 

riktigere bilde enn registrerte studenter som kun gir et øyeblikksbilde og kan variere mye fra 

år til år og mellom instituttene).  

Sammenlignet budsjettmidler 2019 pr institutt pr studieplass (beregnet av opptaksramme for 

2018/2019):  

 

Tabellen viser at forslag til budsjettrammer pr institutt ikke har store forskjeller hvis man 

sammenligner pr studieplass. For enkelthets skyld er det ikke gjort justeringer for 

musikkvitenskap som har en lavere finansiering pr studieplass (kategori F er ca. 1/3 av 

kategori B). Justeres det for musikkvitenskap øker tallene for GA – både på lønn og drift.  

Denne måten å sammenligne budsjettmidler gir kun et forenklet bilde, men basert på at 

finansieringskategorien er den samme, burde det trolig heller ikke være store forskjeller, selv 

om det vil være argumenter for at et studieprogram er mer kostbart å drifte enn et annet. 

Sammenligningen er interessant og kan gi en pekepinn på fordeling instituttene imellom, 

men det er ikke tilstrekkelig grunnlag til å foreta justeringer kun på denne bakgrunn for 2019. 

 

Strategiske og faglige felles formål  

Budsjettavsetninger til strategiske formål settes av pr år i samsvar med fakultetets 

strategiske plan og prioriteringer. Tiltak innen rammen for strategiske midler skal ta 

utgangspunkt i UiBs strategiske målsettinger og fakultetets strategiske plan. 

Systematisk arbeid med profilering av studieprogram, rekruttering og synliggjøring av 

fakultetets fagmiljø er svært viktig for rekruttering av studenter og fagpersoner til fakultetet, 

og er viktige områder og ha fokus på. Det vil være et prioritert område for fakultetet å sette 

av midler for å få til gode rekrutteringsprosesser. Midler til studentrekruttering er lagt på 

seksjon for utdanning, forskning og formidling.  

Etableringen av en ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid og oppbygging av antall ph.d.stillinger 

er en viktig strategisk satsing for UiB og KMD. KMD har tilsatt 9 nye stipendiater høsten 

2018, og har med det allerede i 2019 mer enn 15 aktive stipendiater i programmet. I tillegg til 

å bygge opp en egen portefølje av kandidater, vil også samarbeid med andre institusjoner 

med kunstnerisk utviklingsarbeid være viktig. 

En viktig strategisk satsing for KMD vil være å samlokalisere alle stipendiatene for å bygge 

gode fremtidige relasjoner for tverrfaglige satsinger og samarbeid mellom fagmiljøene på 

KMD. Dette vil være et midlertidig behov frem til vi har på plass et nytt Griegakademi, der det 

er tatt høyde for arbeidsplasser til alle stipendiatene.  

2019 Kunst Musikk Design

Lønnsbudsjett pr institutt* 21 708 28 737 18 093

Driftsmidler pr institutt 4 836       4 576       4 116       

Budsjettreduksjoner -979         -1 074     -844         

Sum budsjettramme pr institutt 25 565     32 238     21 366     

Studentplasser pr institutt 208          260          178          

Budsjett pr studentplasser (hele 1000) 123          124          120          

* Lønnsbudsjett etter fratrekk av lønn på ledige stillinger
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For 2019 har fakultetsledelsen følgende konkrete budsjettprioriteringer: 

  

 BOA, utvikling – kr 500’.  

KMD fikk ikke øremerkede midler til prosjekt for BOA-utvikling slik det var fremmet 

behov, men vil prioritere dette tiltaket av egne midler. Fakultet har ambisjoner om 

betydelig økning av BOA, og har utarbeidet handlingsplan for BOA og ekstern finansiert 

virksomhet. På den bakgrunn fremmes forslag om utviklingsmidler til å øke kompetanse 

om andre finansieringskilder og evt. frikjøp til å skrive større EU-søknader. Det vil være 

viktig for fakultetet å utvikle konkurransedyktige søknader for å kunne innhente en 

større andel BOA-midler. 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: 

 

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

o Frikjøp av faglig ansatte til fordypning i skriving av større BOA-søknader. 

o Invitere mulige samarbeidspartnere til workshop om søknadsskriving.  

o 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 ph.d.-kandidater 

 BOA, styrking ledelse GAMUT – kr 300’.  

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) har vokst år for år siden 

2006. Den eksternfinansierte aktiviteten har økt fra ca. 1 million årlig i startfasen til ca. 

8 millioner årlig i dag. 2014 ble senteret formalisert som et tvillingssenter (UiB og Uni 

Helse), noe som har økt senterets potensial, men også lederoppgavenes omfang og 

kompleksitet. Aktiviteten omfatter nå i overkant av 20 ansatte. 

Fagmiljøets ambisjon er å være i internasjonal forskningsfront og institutt- og 

fakultetsledelsens vurdering er at dette langt på vei er oppnådd. Det er også 

instituttets- og fakultetsledelsens vurdering at senteret har et potensiale til å øke 

BOA-inntekter ytterligere, i tråd med UiBs strategi. Derfor er det viktig å vurdere 

GAMUTs driftsrammer mtp større forutsigbarhet. Vi vil vurdere om den strategiske 

satsingen har gitt ønskede resultat i form av BOA aktivitet etter to år. 

Uni’s bidrag til senterledelse har siden 2014 vært 30 %. GA har bidratt med 

prosjektmidler til GAMUT, bl.a. til prosjektet Polyfon kunnskapsklynge, etablert i 2015. 

 

Det er besluttet å etablere 100 % lederstilling for GAMUT. Fakultetet ønsker 

majoriteten av en slik lederstilling, og vil dermed øke fakultetets andel av 

finansieringen fra 20 til 30 % i budsjettfordeling 2019. Finansiering for lederstillingen 

ved senteret er dermed skissert slik: 

 20% ledig stilling ved GA  

 10% ytterligere stillingsressurs settes av på GA 

 20-30% stillingsressurs settes av på KMD (strategiske midler).  

 40-50% forutsettes finansiert av Norce (tidl. Uni Research). 
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 Felles faglige prioriteringer: kr 1.150’ 

 Dette gjelder i hovedsak midler til forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, dvs. 

såkornmidler, undervisningsprosjekter, forskningsprosjekter og publikasjon. Det må 

også budsjetteres med midler til allerede tildelte prosjekter til forskning og kunstnerisk 

utviklingsarbeid. Her har KMD forpliktelser, som må oppsummeres ved årsoppgjøret 

2018. Budsjettforslaget er lavere enn fjoråret, og har sammenheng med at det 

forventes betydelige overføringer fra 2018 og forventning om tildeling av øremerkede 

fusjonsmidler fra UiB.  

 Stimulerings-/belønningsmidler – sum kr 850’ 

Finansieringsmodellen er endret, men først med virkning for 2020 for kunst og design. 

For 2019 ønsker KMDs ledelse å stimulere til bedre resultater på noen utvalgte 

indikatorer, gjennom interne stimulerings-/belønningsmidler fremmet ved 

budsjettfordeling 2018 (jfr. styresak 46/17). Fordeling av rammen mellom ulike 

stimuleringsformål må gjennomgås i nærmere detalj, men det er tentativt lagt inn 

samme budsjettmidler til disse formålene som i 2018; 

o BOA-inntekter, totalt kr 300’ 

 Støtte til instituttenes planlagte BOA-prosjekter  

 Uttelling til instituttene i forhold til oppnådd BOA-inntekt året før  

(når resultatet er kjent).  

o Inntekter fra PKU’s prosjektprogram, totalt kr 250’ 

o EVU-kurs/-tiltak, kr 300’ 

 Bidrag til instituttenes EVU-kurs 

 Resultatuttelling til instituttene 

 

KMD forventer å overføre betydelige ubrukte midler fra rammen for strategiske og faglige 

midler 2018. Behovet for å avsette ytterligere midler i 2019 må derfor vurderes i forhold til 

dette. Budsjett for 2019 er satt til 2,8 mill. kroner til formålene over, men det forventes også 

betydelige overførte midler som vil kunne dekke disse og andre behov.    

 

 

Investeringer: 

I tildelingsbrev til KMD for 2019 er midler til vitenskapelig utstyr (kr 1.000’ i 2018) trukket inn 

fra fakultetets øremerkede midler, mens det er tilbakeført kr 750’ i basis grunnbevilgning 

annuum. KMDs årlige utstyrsbehov er vesentlig høyere enn kr 750’. Dette er omtalt under 

Budsjettutfordringer ovenfor.  

Strategisk ramme 2019
Budsjett-

overslag

BOA-utvikling          500 

Faglige felles prioriteringer        1 150 

Stimulerings- og belønningsmidler          850 

Videreføring styrket GAMUT          300 

Sum budsjett strategisk ramme 2019        2 800 
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Som følge av at KMD fortsatt disponerer brukerutstyrsmidler er kunst og design 

investeringsbehov i all hovedsak dekket opp av disse midlene – og forhåpentlig i noen år 

fremover. KMD er kommet til enighet med UiBs Eiendomsavdeling om at brukerutstyrsmidlene 

skal disponeres gjennom årlige bevilgninger fra EIA til KMD iht. en plan for bruk av midlene.  

I budsjettet er det lagt til grunn et budsjettforslag for 2019 på kr 3.000’ til KMDs investeringer. 

Dette er midler som i første rekke vil medgå til Griegakademiets og felles investeringer ved 

fakultetet – til IT/AV-infrastruktur, m.m. Sammenlignet med disponibel ramme for 2018 er dette 

en reduksjon på kr 1.000’, og er et minimum for hva KMD må budsjettere til 

investeringer/infrastruktur, til tross for disponible brukerutstyrsmidler. KMD er i tildelingsbrev 

fra UiB bedt om å utarbeide en plan for investeringer/infrastruktur årene fremover. Jf. 

beskrivelse under avsnittet om Budsjettutfordringer over.  

KMD forventer at ubrukte overføringer fra 2018 til 2019 kan avhjelpe budsjettbehovet til ev. 

andre investeringsbehov for 2019.  

 

Reserver: 

Normalt vil det anbefales at fakultetet ved inngangen av et nytt budsjettår disponerer noe 

reserver av tildelt grunnbevilgning annuum. Som følge av ubrukte reserver og overføringer fra 

2018 til 2019 budsjetteres det med null i reserver for 2019.  

 

Bruk av overføringer og tilpasning til strammere rammer  

Som for 2018 er KMD også i 2019 avhengig av betydelige overføringer for å balansere 

inntekter (tildeling) og kostnader på grunnbevilgning annuum. En vesentlig årsak til at behov 

for budsjetterte kostnader er høyere enn inntekter, er at KMD siden etableringen 2017 er påført 

merkostnader knyttet til husleie i Møllendalsveien 61, på toppen av effektiviseringskutt og kutt 

til strategiske omfordeling.  

Til tross for at KMD for 2019 pålegger både instituttene og fakultetsnivået budsjettreduksjoner 

som nevnt over, har fakultetet et budsjettunderskudd på 7,9 mill. kroner for 2019 som må 

dekkes ved bruk av overføringer fra 2018. Uten disse store overføringene fra foregående år 

(helt fra KHiBs overføringer ved etableringen i 2017), ville KMD hatt problemer med å oppnå 

budsjettbalanse både i 2018 og 2019. Forhåpentlig kan KMD også i 2020 disponere 

overføringer som vil avhjelpe budsjettsituasjonen. 

Det er ventet at bevilgningene i 2020 og årene fremover vil fortsette en nedadgående trend. 

Samtidig vil overføringene avta og brukerutstyrsmidlene på sikt ta slutt. En annen risiko for 

økonomien er at hele fakultetet nå er omfattet av finansieringsmodellen, og allerede fra 2020 

kan KMD få lavere budsjettuttelling som følge av nedgang i resultater på de tyngste 

indikatorene i modellen - studiepoeng- og kandidatproduksjon.  

På relativ kort sikt (trolig allerede fra 2020) kreves det tiltak for at KMD skal oppnå 

budsjettbalanse. Nødvendige tiltak vil være å;  

- Opprettholde/øke bevilgninger gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming 

- Øke ekstern finansiering av fakultetets virksomhet 

- Redusere kostnader  
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Den økonomiske stillingsplanen vil sammen med prognostisering av fremtidige inntekter og 

bevilgninger, være fakultetets viktigste verktøy for å balansere økonomien i årene fremover.  

Den desidert største kostnadsposten ved fakultetet er lønnskostnadene og de mest variable 

(påvirkbare) på sikt, særlig sett i forhold til husleiekostnader. Den økonomiske stillingsplanen 

som er utarbeidet for fakultetet visere handlingsrommet for å redusere og tilpasse 

lønnskostnadene til fremtidige inntekter. Fakultetet vil ha fokus på dette fra våren 2019, og 

allerede f.o.m. etablering av instituttenes og fakultetsnivåets lønnsbudsjetter for 2019.  

 

Grunnbevilgning øremerkede prosjekter 

Grunnbevilgning prosjekter – inntekter og kostnader 

 
 
Rekrutteringsstillinger i 2019 utgjøres av bevilgninger for til sammen 16,5 stillinger: 

14,5 kunstneriske ph.d.-stillinger: 

- 1 rekrutteringsstillinger med helårseffekt ved Griegakademiet pr 2017  

- 2 stillinger med helårseffekt ved KHiB pr 2017 (egentlig 2 egenfinansierte stillinger) 

- 2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2017) 

- 4 stillinger med helårseffekt fra PKU (tilført 2018) 

- 2 stillinger med helårseffekt fra UiB (tilført 2018) 

- 3 stillinger med helårseffekt fra KD (tilført 2018) 

- 1 stilling fra UiB med halvårseffekt 

2 vitenskapelige stipendiater ved GA.  

 

For rekrutteringsstillinger (stipendiater) er det opprettet en egen analysestruktur som skiller 

på kostnader som fakultetet/instituttet forvalter (stipendiatens lønn, veilederkostnader og 

bedømmelse) og midler som stipendiaten rår med (prosjekt- og driftskostnader). UiB tildeler 

mellomste sats (kr 947’ i 2019) pr stilling til KMD. Hoveddelen av tildelingen fordeles på 

instituttene, mens en mindre andel holdes på fakultetsnivå. P.t. er det ikke fordelt 2019-

midler ut på instituttene, da det gjenstår noe arbeid med forholdet som skal fordeles på 

fakultet, institutt og stipendiat.  

Utover tildelte midler til rekrutteringsstillinger 2019, vil det være betydelige overførte ubrukte 

midler til disse stillingene fra 2018, da flere aktive stipendiater er kommet kortere i 

stipendiatperioden enn finansiering tilsier.  

KMD får også tilført midler for 3 kunstneriske stipendiater som er finansiert av program for 

kunstnerisk utviklingsarbeid ved DIKU (Direktorat for kvalitet i utdanning). Dette er omtalt 

under Andre inntekter. 

Inntekter øremerkede midler (tall i tusen) Ramme

Rekrutteringsstillinger 15 630 

Grieg research school 325 

Senter for Griegforskning - førsteamanuensis 1 000 

Vitenskapelig utstyrsmidler                 -   

Inntekter øremerket 16 955 
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Også for andre øremerkede prosjektmidler, som f.eks. tildelinger fra PKUs prosjektprogram, 

forventes det store overføringer av ubrukte midler fra 2017. 

Andre øremerkede tildelinger gjelder Grieg Research School med kr 325’.  

Kr 1.000’ er øremerket til førstestilling ved Senter for Griegforskning f.o.m. 2019.  Senteret er 

etablert under Griegakademiet fra 2019, og det samlede budsjettet for senteret vil bli 

budsjettert her.  

Midler til vitenskapelig utstyr (tildelt kr 1.000’ i 2018) er trukket inn, men det er tilbakeført kr 

750’ i basisrammen. 

Grunnbevilgning – Instituttinntekter 

 

KMD budsjetter for 2019 med kr 5.000’ i instituttinntekter og kr 500’ i avskrivningsinntekter. 

Dette er en vesentlig endring siden 2018, og har bl.a. sammenheng med endret klassifisering 

av inntekter fra PKU.  

PKU-inntekter omfatter 3 kunstneriske stipendiater som finansieres av PKU frem t.o.m. endt 

3-årig stipendiatperiode i 2020. Dette utgjør ca. 2,7 MNOK for 2019.  

KMD har også restfinansiering for PKU-prosjektprogrammet Unsettlings sites and styles med 

kr 1.250’. Andre inntekter er også knyttet til tildeling fra NMH for talentutviklingsprogrammet 

ved Griegakademiet.  

Instituttinntekter er foreløpig ikke fordelt på instituttene. Disse skal detaljeres nærmere og 

budsjetteres med inntekt og motsvarende kostnader på instituttene.  

 

Bidrags og oppdragsaktivitet 

 
 
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) er beregnet med utgangspunkt i forventning om 

aktivitetsøkning fra 2018 til 2019 i samsvar med langtidsbudsjettet som ble utarbeidet for 

busjettfordeling 2018. Fordeling av BOA på instituttene er ikke foretatt p.t. Budsjettert økning 

i BOA-inntekter vil kreve mye oppmerksomhet også i 2019, og KMD har derfor også prioritert 

Instituttinntekter (tall i tusen) Ramme

PKU stipendiater 2 700 

PKU prosjektmidler 1 250 

GUT 625 

Andre inntekter 425 

Avskrivningsinntekter 500 

Sum instituttinntekter 5 500 

Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (tall i tusen) Ramme

Bidragsmidler NFR 1 133 

Bidragsmidler EU 800 

Bidragsmidler andre 3 967 

Oppdragsmidler                 -   

Inntekter BOA 5 900 
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midler for å kunne utvikle fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (jfr. omtale under 

strategisk ramme).  

Overførte midler fra 2018 

KMDs overføringer fra 2017 til 2018 var på 27,3 MNOK hvorav 21,9 MNOK var på 

grunnbevilgning annuum og 5,4 MNOK på øremerkede prosjekter.  

Hovedårsaken til at overføringene er store er at KHiB alene hadde med overføringer på ca. 

20 mill. kroner fra 2016 til 2017, i tillegg hadde GA også med betydelige ubrukte midler fra 

grunnbevilgning fra 2016. Et annet moment var at fakultet i sitt første år ikke har hatt en 

strategisk plan, noe som er en av grunnene til at betydelige disponible strategiske midler ikke 

er blitt effektuert eller omdisponerte til nye formål.  

Siste prognose for 2018 viser samlet sett en prognose på over 21,5 MNOK overført fra 2018, 

hvorav 13 MNOK på grunnbevilgning annuum og 8,5 MNOK på øremerkede prosjekter. 

Utarbeidelse av prognoser er imidlertid vanskelig, og dette kan bli endret ved årsslutt. Vi 

mener også at det er gjort et forsiktig anslag på prognose for overførte midler fra 2018.  

Selv om overføringene er betydelig viser det også at KMD har brukt en betydelig andel av 

overføringene fra 2017, dvs. at fakultetet gjennom 2018 har et høyere kostnadsnivå enn 

tildelt grunnbevilgning i 2018.  

I budsjettforslaget for 2019 er fakultetets budsjettmessige utfordringer med økt husleie og 

rammereduksjoner til strategisk omfordeling og effektiviseringskutt, delvis fordelt på 

instituttene og fakultetsnivået, og delvis saldert innenfor tildelt budsjettramme. Salderingen er 

gjort ved at overførte midler fra 2018 er lagt inn som et forventet tillegg til instituttenes og 

fakultetets budsjetterte rammer for 2019. Ikke minst er det avgjørende for planlagte 

strategiske tiltak og investeringer at fakultetet disponerer overførte midler fra 2018.  

At KMD kan disponere overføringer over flere år, er avgjørende for fakultetets evne og 

mulighet til å håndtere fremtidige budsjettutfordringer, ikke minst husleieutfordringen som er 

økt med ytterligere 1 mill. kroner i 2019 fra 5,7 mill. kroner i 2018, og forventes å øke 

ytterligere 1 mill. kroner i 2020.  

 

Fakultetsdirektørens merknader 

Forslag til budsjettfordeling betinger fortsatt bruk av relativt store overføringer. Forventede 

overføringer fra 2018 er lavere enn fra 2017 (som i hovedsak var overføringer fra KHiB), og 

viser at KMD i 2018 har brukt en del av overføringene fra 2017. KMD er i 2019 avhengig av 

overføringer for å balansere inntekter (tildeling) og kostnader på grunnbevilgning annuum. 

Overføringene vil avta og brukerutstyrsmidlene på sikt ta slutt, samtidig KMD må 

opprettholde og helst øke resultater som gir utslag på bevilgningene, dvs. i hovedsak 

studiepoeng- og kandidatproduksjon.  

Budsjettforslaget 2019 legger til rette for å øke BOA- aktiviteten til fakultetet. Dette er viktig 

for å sikre inntekter til drift og økt aktivitet i årene fremover med tanke på våre utfordringer 

rundt husleie samt at når vi blir justert ned gjennom effektiviseringskutt og avsetninger til UiB 

sine strategiske satsinger. Økt BOA gir faglig og økonomiske gevinster, i konkurranse 

nasjonalt og internasjonalt. 
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Fakultetets videre budsjettarbeid bør omfatte følgende: 

 Opprettholde/øke bevilgninger gjennom høye studenttall og god gjennomstrømming 

 Redusere kostnader – særlig knyttet til lønnsmidler (totalt) 

 Få på plass undervisningsregnskap som styringsverktøy 

 Bruke pliktarbeidet i stipendiatstillingene som en ressurs for instituttene 

 Bruke økonomisk stillingsplanen som verktøy for budsjettplanlegging  

 Redusere midlertidighet 

 Synliggjøre totalkostnadene med fakultetets forskningsaktivitet, også med tanke på 

frikjøp i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter. 

 Øke ekstern finansiering av fakultetets virksomhet (BOA-inntekter) 

 Lage oss oversikt over våre fremtidige behov for infrastruktur og investeringer (jf. 

tildelingsbrev fra UiB) 

 

Vedlegg:  

1. Tildelingsbrev KMD 

 
 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2019, inkludert 
fordeling av driftsbudsjett til instituttene, med de endringer som fremkom i møtet. 
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Budsjettramme 2019 - Fakultet for kunst, musikk og design 
Universitetsstyret vedtok i sak 105/18 budsjettfordeling for UiB for 2019. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.  

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger 
for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen 
beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med 
fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.  

UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering, 
både nasjonalt og internasjonalt:  

- Marin virksomhet 
- Klima- og energiomstilling 
- Globale samfunnsutfordringer 

Satsingsområdene skal gi målretting og tverrfaglig samarbeid inn mot disse tre områdene for 
endel av UiBs ressurser og være en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- 
og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn. 
Strategien revideres nå med sikte på å legge fram forslag til en revidert strategi til styremøtet 
i februar 2019. Hovedmålene i strategien ligger fast, men nye delmål vil bli lagt til og noen 
delmål justert. I tillegg gjennomgås de tilretteleggende aktivitetene. Strategien må også ses i 
sammenheng med utviklingsavtalen som er inngått med Kunnskapsdepartementet (KD).  
Langtidsbudsjettet knyttet til strategien hjelper til med den økonomiske planleggingen av 
gjennomføringen og er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe 
budsjettene til fakultetene også påvirkes av. I budsjettet for 2019 legges det til rette for å 
gjennomføre tiltak satt i etablerte handlingsplaner. Det er videre satt av midler til tiltak som 
kommer av handlingsplaner som ennå ikke er vedtatt og av revisjon av strategien.  
I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil også virksomhetsmålene til 
universitetet, KDs sektormål og UiB sin utviklingsavtale med KD være styrende for 
universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed budsjetteringen.  

Referanse Dato 

2018/4861-GRFL 05.11.2018 
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I forbindelse med budsjettforslaget for 2019 ble fakultetene bedt om å rapportere deres 
innsats av vitenskapelige ressurser på de strategiske satsingsområdene slik at en samlet 
ressurskartlegging kunne sammenstilles. Denne rapporteringen vil bli gjentatt i 2019.  
Det skal i løpet av 2019 utarbeides et nytt langtidsbudsjett, som i 2016 og 2017, med frist 5. 
september.   

Universitetsstyret har sluttet seg til rammer for innføring av en mer helhetlig internkontroll ved 
UiB (jf. sak 104/17). Det overordnete internkontrollansvaret er gitt Universitetsdirektøren og 
videredelegert til enhetene (jf. Myndighetskartet). Som oppfølging av styresak 104/17 er det 
under utarbeiding rammer for internkontrollarbeidet ved UiB inkludert et årshjul for 
internkontroll som vil være grunnlag for aktiviteten i 2019. Universitetsdirektøren vil komme 
tilbake med mer konkrete forventninger til enhetene. 

Staten har over fem år tatt ut om lag 109 mill. kroner fra UiBs budsjett gjennom det såkalte 
effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet. For UiB blir det viktig å hente inn igjen dette 
kuttet primært gjennom effektivisering slik regjeringen forventer. Dersom effektivisering også 
skal gi rom for midler til UiBs egne prioriteringer, må en effektivisere enda mer. 
Effektivisering kan være både kostnadsreduksjon, kvalitetsøkning og inntektsøkning. 
Kostnadsreduksjon og inntektsøkning hjelper direkte til med å finansiere kuttet.  
Effektivisering fordrer gjerne at en må bruke ressurser på en ny løsning før gevinster i form 
av besparelser eller økt kvalitet kan tas ut. I tillegg kan kostnadsøkningen tenkes å komme 
på ett nivå i organisasjonen, og gevinsten på et annet. Det er derfor etablert mekanismer 
med interne lån og avdrag for å dele gevinsten det ene nivået får slik at et annet nivå kan få 
dekket sine merkostnader. Dette handler om omfordeling av budsjettmidler, men også om 
mulighetene til å ta ut gevinster. Det er i 2019-budsjettet innarbeidet 3 tiltak av denne typen: 

- Sentralisert masteropptak: fakultetene trekkes i rammen i 2020 og 2021 
- Sentralt refusjonsteam: midler til stillinger trekkes i 2019-budsjettet 
- Digital tilsettingsprosess: ingen omfordeling av ressurser 

For å sikre ønskete effekter av tiltakene må hele organisasjonen ha fokus på effektivisering 
og reduksjon i teknisk-administrative stillinger. I 2019 legges det opp til å inkludere 
fakultetenes effektiviseringstiltak og –resultater i en samlet oppfølging. Fakultetene vil følges 
opp særskilt på forholdet mellom teknisk-administrative stillinger og vitenskapelige stillinger. 

Universitetet har ansvar for å gi et studietilbud i samsvar med samfunnets behov. Å tilby 
studieplasser med høy utnyttelse må være førende for bruk av ressurser. Høy utnyttelse av 
studieplasser er videre viktig for å øke de samlede resultatinntektene til UiB. I styresak 
142/16 og 118/17 har man lagt til rette for muligheten for å omfordele og flytte 
basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare 
høyere utnyttelse. I tabellen under vises kravet til måloppnåelse for avlagte studiepoeng per 
fakultet.  
Tabell 1: krav til studiepoeng 2019 

Krav
studiepoeng

HF 2 380
MN 2 149
MED 1 557
SV 2 270
JUS 1 720
PSYK 1 210
KMD 531
SUM 11 817  
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Selv om fakultetene fyller opptaksrammene samlet sett for fakultetet, er det store forskjeller 
mellom ulike studieprogram innenfor det enkelte fakultet. Samtidig gjør ulik grad av frafall i 
studieprogrammene at forholdet mellom opptak og studiepoengproduksjon er ulik mellom 
fakultetene. For 2019 legges det opp til følgende tiltak for bedre utnyttelse av studieplasser: 

- Samordning av mastergradsopptaket, jf. omtale tidligere i dette notatet under avsnitt 
om effektivisering og gevinstrealisering  

- Bedre gjennomstrømming i studieprogrammene  
- Større grad av fleksibilitet i opptaksrammer innenfor det enkelte fakultet  

Dette betyr at de tiltakene som foreslås for 2019 i hovedsak blir innenfor fakultetsgrensene, 
men at det vil bli vurdert omfordeling mellom fakultetene fortløpende dersom ikke ønsket 
resultat oppnås. 

Generelle kommentarer til budsjettet 2019 
Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2019. Statsbudsjettet kan bli endret 
etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i 
statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av 
effektiviseringskutt.  

Budsjettsalderingen 
KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,9 %. 
Pensjonspremien er oppjustert med 0,85 %, noe som ikke er innarbeidet i LPK i fordelingen, 
slik som i 2018-budsjettet.  

I budsjettfordelingen for 2019 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt, slik det er 
foreslått i statsbudsjettet. Dette viderefordeles enhetene med 0,5 % for fakultetene, UB og 
UM og 2,0 % for administrasjonen, IT og EIA. Dette kuttet har de siste årene økt noe i 
forhandlingene før endelig vedtak i Stortinget og størrelsen på effektiviseringskutt 
viderefordelt til enheten vil kunne endres tilsvarende. For 2019 er omfordelingen til 
strategiske formål 0,8 % av rammen for fakultetene og 0,4 % for UB og UM 

Rekrutteringsstillinger 
I budsjettfordelingen for 2019 utgår 5 rekrutteringsstillinger, der alle stillingene er MNT-
stillinger. Ytterligere 15 stillinger trekkes ut av fakultetene sine rammer og refordeles 
midlertidig, dermed er det 20 stillinger som refordeles til fakultetene. Tabell 2 viser 
fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett. Det er fordelt 6 
stillinger til satsingsområdene med 2 til hvert område. Det forutsettes at 1 stilling innen marin 
og 1 innen klima- og energiomstilling øremerkes MNT ved MN for å sikre balanse i MNT-
stillinger i tråd med krav fra KD. Viser til øvrig omtale i styresak 105/18 om utfordringer 
knyttet til MNT-stillinger ved UiB og at fakultetene tilsetter i samsvar med øremerking til MNT 
og IKT.  

Tabell 2: rekrutteringsstillinger 

 
 

Rekrutterings- Totalt Øremerket Totalt Øremerket Endring Endring Krav
stillinger årsverk budsjett årsverk budsjett beløp årsverk stipendiater

2018 2018 2019 2019 (tusen) (tusen) 80 %
HF 79,8 68 805 80,8 71 911 3 106 1,0 64,6
MN 198,7 187 770 196,2 191 376 3 606 -2,5 156,9
MED 146,7 138 624 150,2 146 502 7 878 3,5 120,1
SV 59,8 51 550 59,8 53 209 1 660 - 47,8
JUR 24,0 20 706 26,0 23 154 2 448 2,0 20,8
PS 43,7 40 147 41,7 39 545 -602 -2,0 33,4
KMD 12,0 11 013 16,5 15 630 4 617 4,5 13,2
UM 8,0 7 342 8,0 7 578 236 - 6,4
Andre/UST 0,2 226 -2,1 -1 977 -2 203 -2,3 -1,7
Sum 572,8 526 182 577,0 546 928 20 746 4,2 461,6
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Overføringer 
I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret satt til 3 %. 
Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2018.   

Forskningsinfrastruktur 
I 2019 vil det bli innført en klarere deling av dette budsjettet. Dette innebærer at UiB felles tar 
ansvar for stor og strategisk viktig infrastruktur, mens fakultetene må håndtere liten og 
mellomstor forskningsinfrastruktur i henhold til egne planer for reanskaffelse og ønsket 
utvikling. 

Det er ikke mulig å sette klare beløpsgrenser eller definisjoner på dette. Det ble dermed 
vedtatt at om lag 75 % av posten som tidligere har vært bevilget til fakultetene deles ut som 
permanent tilskudd til forskningsinfrastruktur. Beløpene omtales under de aktuelle 
fakultetene sine rammer. Fakultetet må så se denne i sammenheng med egne midler, 
muligheter for leiestedsbetaling og muligheter for å søke støtte eksternt. I enkelte tilfeller vil 
UiB bidra fra en strategisk fellespost til kjøp av stor og institusjonelt viktig 
forskningsinfrastruktur. Kravet til refinansiering innenfor egen ramme er videreføring av krav 
som ble introdusert i 2017-budsjettet. Fakultetene som mottar bevilgningene skal kunne 
fremlegge en plan for refinansiering når det er tid for utskifting. En slik plan kan være basert 
på brukerbetaling, bidragsfinansiering eller egne avsetninger. Et slikt krav må nå fakultetene 
stille til seg selv slik at de kan fremvise en troverdig plan for hvordan godt fungerende 
forskningsinfrastruktur skal sikres fremover. 

Eksamenskostnader.  
Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 3 viser den fakultetsvise 
fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK (2,9 %) og sum per fakultet er beregnet 
på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2018. Kostnadene er økt med 1,6 mill. 
kroner knyttet til lisenskostnader, fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale 
eksamener. 

Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultet Kostnad 2019
HF 2 223
MN 4 138
MED 1 642
SV 2 434
JUS 2 546
PS 1 558
KMD 4
SUM 14 541
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Budsjettramme Fakultet for kunst, musikk og design 
Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom fem komponenter; 
basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen og lukket budsjettramme, 
rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. I tillegg vil instituttinntekter, 
avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets 
budsjettramme.  
Grunnbevilgningen 
Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2019 sammenlignet med 2018, 
endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de 
forskjellige kategoriene.  
Tabell 4: Budsjettramme grunnbevilgningen Fakultet for kunst, musikk og design (i tusen kr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Basis 
Basis økes med 3,908 mill. kroner med LPK. 0,8 mill. kroner er lagt inn fakultetets ramme på 
2018-budsjettet da en driftstilling er flyttet tilbake fra Eiendomsavdelingen til fakultetet. Det er 
trukket 1 mill. kroner i husleietilskudd i forbindelse med avtale om innfasing av ny 
husleiebelastning for nybygget i Møllendalsveien. 0,75 mill. kroner er lagt inn i rammen til 
delfinansiering av forskningsinfrastruktur. Fakultetet må lage en plan for reanskaffelse og 
utvikling av en tjenlig utstyrspark både for forsknings- og undervisningsformål. 

I forbindelse med innfasing av tidligere KHiB i finansieringsmodellen til KD har basisen til 
fakultetet blitt redusert med 33,526 mill. kroner, som tilsvarer beregningen av KHiB sine 
resultatmidler som tilfaller fakultetet under åpen og lukket ramme.  

Inntektene er redusert med et strategikutt på 0,8 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % 
(henholdsvis 1,311 mill. kroner og 0,77 mill. kroner).  

Samlet effekt er en reduksjon på 31,95 mill. kroner.  

Åpen budsjettramme 
Virkningen av LPK er 0,514 mill. kroner og det er en aktivitetsøkning på 33,087 mill. kroner. 
Den samlede økningen er på 33,6 mill. kroner.  

Lukket budsjettramme 
Virkningen av LPK er 0,012 mill. kroner og det er en aktivitetsøkning på 0,108 mill. kroner. 
Den samlede økningen er på 0,12 mill. kroner.  

 
 

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og 
design  (tusen kr) Prosjekt Bud 2019 Bud 2018 Endring Endring %
Basis 000000 102 797 134 747 -31 950 -23,7 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 51 310 17 709 33 600 189,7 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 000000 528 408 120 29,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 15 630 11 013 4 617 41,9 %
Delsum rammebudsjett 170 265 163 877 6 388 3,9 %
Øremerkede midler annet 7xxxxx 1 325 1 317 9 0,7 %
Sum ramme og øremerkede midler 171 590 165 194 6 396 3,9 %
Instituttinntekter 000000 5 000 500 4 500 900,0 %
Avskrivningsinntekter 000000 500 1 400 -900 -64,3 %
Sum grunnbevilgning 177 090 167 094 9 996 6,0 %
Bidragsmidler NFR 199995 1 133 300 833 277,7 %
Bidragsmidler EU 639995 800 1 050 -250 -23,8 %
Bidragsmidler andre 699995 3 967 3 650 317 8,7 %
Oppdragsmidler 100005 - - -
Sum bidrags- og oppdragsmidler 5 900 5 000 900 18,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett 182 990 172 094 10 896 6,3 %
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Rekrutteringsstillinger 
Måltallet for rekrutteringsstillinger har siden tildelingsbrevet for 2018 blitt tilført helårseffekt av 
3 stillinger som ble tildelt i løpet av 2018, halvårseffekt av 2 stillinger refordelt i 2018 og 
halvårseffekt av 1 stilling som følger av økt refordeling i 2019. Det legges opp til at det 
bevilges ytterligere 1 stiling i 2020 og deretter ansees oppbyggingen av Phd i kunstnerisk 
utviklingsarbeid for fullført.  

Avsetningen øker med 0,319 mill. kroner med LPK, økes med 4,263 mill. kroner på grunn av 
stillingsendring og øker med 0,035 på grunn av bedret finansiering av stillingene. Samlet 
effekt er en økning på 4,617 mill. kroner.  

Andre øremerkede midler 
 
Tabell 5: andre øremerkede midler for Fakultet for kunst musikk og design (i tusen kr) 

 
Kommentar 

- Grieg Research School er flyttet til fakultetet og videreføres på samme nivå som i 
2018.  

- Senter for Griegforskning er flyttet til fakultetet. Avsetningen er økt med 1 mill. kroner 
til en vitenskapelig førstestiling/ledelse ved senteret.  

- Tidligere utstyrsbevilgning er endret til tilskudd til forskningsinfrastruktur og lagt inn i 
rammen.  

 
Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er 
fordelt mellom bidragsytere som vist i tabell 5. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold 
til tabellen under. 
Tabell 6: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA fakturert inntekt KMD
Forskningsrådet 1 133
EU 800
Andre 3 967
Oppdrag 0
Sum 5 900

P-nr- Annet øremerket KMD Bud 2018 Bud 2019 Endring Endring-%
700287 Grieg reaseach school 316 325 9 2,9 %
000000 Professorstilling til Senter for Griegforskning - 1 000 1 000
720009 Vitenskapelig utstyr - KMD 1 000 - -1 000 -100,0 %

Sum 1 317 1 325 9 0,7 %
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Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 
seksjon for budsjett.  

 

Vi ser frem til godt samarbeid med Fakultet for kunst, musikk og design i 2019. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør Per Arne Foshaug 
 økonomidirektør 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2019 
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