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6.1 Hensyn og helhet

Programstyret støtter ekspertgruppens vurdering i at det ikke er behov for en full omlegging av dagens
finansieringssystem, men at dette kan videreutvikles og forbedres. Vi støtter også opp om at prinsippet
om enkelthet og oversiktlighet bør videreføres.

6.4 Resultatbaserte komponenter

Gjennomstrømmingen i programmet er ikke tilfredsstillende for et treårig program, selv om Program-
styret ser positive tegn til bedring. Vi støtter derfor ekspertgruppens forslag om en kandidatindikator
som gir uttelling (stykkpris) for avlagte doktorgrader og kandidater fra PKU. Vi støtter også opp om at
et treårig snitt kan legges til grunn for beregningen.

Programstyret er også tilfreds med at kunstfag er foreslått innplassert I den dyreste kategori av fag.

Programstyret støtter forslaget om innføring av en indikator som fremmer ansattmobilitet og gir
uttelling for utreisende yngre forskere.

6.5 Andre resuttatindikatorer som har vært vurdert

Ekspertgruppen anbefaler at indikatoren for midler for Forskningsrådet fjernes og det innenfor den
varslede veksten i forskningsbevilgninger bør finnes rom for å styrke kvalitetsvirkemidlene i
Forskningsrådet.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er den eneste nasjonale finansieringskilda for kunstnerisk
utviklingsarbeid og spiller derfor en helt sentral rolle for kunstutdanningsinstitusjonene. Programmet
har en viktig funksjon som faglig arena for et nasjonalt fagmiljø og bidrar aktivt i utviklingen av faglig
kvalitet gjennom prosjektarbeidet i og mellom institusjonene. Programstyret har satt fokus på
organisering og ledelse av prosjektene, på publisering og offentlig presentasjon av prosjekt og resultat.
Programstyret vil støtte ekspertgruppens anbefaling. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid må på
samme måte som Forskningsrådet tilføres økte bevilgninger for å styrke kvalitetsvirkemidlene i
programmet.
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Ekspertgruppen slutter seg til konk[usjonen fra et utvaLgsarbeid I 2007 (UHR 2007) om at det vil bli for
krevende å utvikle gode indikatorer for kunstnerisk utvik[ingsarbeid til bruk I finansieringssystemet.
Programstyret slutter seg til dette.

6.7 Konkurransearenaer

Statlige midler blir kanalisert til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) for nasjonal
konkurranse gjennom to ulike program, Stipendiatprogrammet (2003-) og Prosjektprogrammet (2010-).
Bevilgningene til programmet er fortsatt Lavt. En markant økning i rammene for programmet må til før
tildetinger fra programmet i vesentlig grad forrykker fordelingen mellom basis- og konkurranseutsatt
bevilgning til institusjonene.

Kriteriene for titdeting av midler fra programmet er utviklet i samarbeid med institusjonene og
programmet fremmer kvalitetsarbeidet i institusjonene. Det er også lagt sterk vekt på at det skal være
en nasjonal konkurranse om midlene og at stipendiater og prosjekter som ti[deles midler har en kLar
forankring i institusjonenes fagmi[jø og bidrar til fagutvikling i samsvar med institusjonenes strategier.
Ti[deling av midler gjennom programmet utfy[[er således institusjonsstrategiene og fremmer
kvalitetsarbeid og rekruttering. Programstyret mener det vil være positivt for kunstfagene at den
konkurranseutsatte del av bevilgningen økes gjennom en styrking av bevilgningen til programmet.
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