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PKU i Direktoratet for 
høyere utdanning og 
kompetanse (HK-dir)



Mandat for 
programstyret



• 5 medlemmer + 5 varamedlemmer. 

• 3 av varamedlemmene har gjennomført 
Stipendiatprogrammet. 

• Ikke alle medlemmer i PKU-styret er knyttet til norske 
utdanningsinstitusjoner. Vi har i tidligere perioder hatt 
medlemmer fra andre nordiske land. Dette bør vi ta sikte på å 
føre videre.

• UHR-KDA har enhetsmøte 12.-13. mai. Vi bør nytte dette møtet 
til å orientere om at det skal oppnevnes nytt PKU-styre og at 
forslag fra institusjonene om medlemmer må fremmes etter 
sommeren.

• Et styre som hensyntar både balanse i fag, kjønn, geografi og 
tidligere erfaring fra PKU. Programstyrets leder oppnevnes av 
direktoratet. Programstyret velger selv sin nestleder.

Sammensetning



Programstyret 
2019-2022

• Inger Stray Lien – styreleder (arkitekt)

• Karmenlara Ely, Høgskolen i Østfold, Akademi for 
scenekunst

• Christine Hansen, kunstner (visuell kunst)

• Martin Lundell, Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling design

• Asbjørn Schaathun, Norges Musikkhøgskole, Komposisjon

Vara:

• Tone Åse , NTNU, Institutt for musikk

• Geir Davidsen, UiT - Norges arktiske universitet, 
Musikkonservatoriet

• Gunnar H. Gundersen, OsloMet, Institutt for produkt-
design

• Siri Langdalen, Høgskolen i innlandet, Den norske 
filmskolen

• Amanda Steggell, Kunsthøgskolen i Oslo, 
Avdeling dans



Programstyret skal virke for at universiteter og høyskoler utfører kunstnerisk 
utviklingsarbeid på høyt, internasjonalt nivå. Programstyret skal bidra til å 
videreutvikle den norske modellen for kunstnerisk utviklingsarbeid og markere 
seg internasjonalt. Programmet skal være en møteplass for utøvende og 
skapende kunstfagmiljøer i Norge, bidra til å fremme refleksjon og innsikt 
basert på kunstnerisk praksis samt stimulere til tverrkunstnerisk 
kommunikasjon. 

Programstyret skal stå for utlysning, tildeling og oppfølging av 
Prosjektprogrammet.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid skal bidra til å støtte opp under 
institusjonenes etablering av doktorgradsprogrammer i kunstnerisk 
utviklingsarbeid og drifte forskerskolen. Programstyret skal i en periode, 
parallelt med at institusjonene etablerer doktorgradsutdanninger, fortsatt ha 
ansvaret for stipendiatprogrammet i henhold til retningslinjer fra 2014 så lenge 
det er stipendiater i programmet. Dette omfatter blant annet: opptak av 
stipendiater til Stipendprogrammet, fellestiltak for alle stipendiater som går ut 
over de 20 SP som inngår i forskerskolens tilbud, godkjenne bedømmelses-
kommisjoner før institusjonene oppnevner slike, og innstille overfor institusjonen 
om godkjenning evt. ikke godkjenning av sluttvurdering av den enkelte 
stipendiat.

Mandat



Prosjekt-
programmet
 58 prosjekt er støttet i 

2012 – 2022 med i alt 
NOK 148,8 mill.

 15 - 20 søknader hvert år

 3-5 nye prosjekt får støtte 
hvert år

 3-4 stipendiater (separat søknad)

Foto: Brandon LaBelle



• Hvem kan søke?

• Formål

• Hva kan dere søke om?

• Hvordan søke?

• Krav til søknaden

• Hva blir vektlagt i vurderingen?

• Slik behandles søknaden

• Kontaktpersoner

• Om programmet

Malen for 
utlysning



Søknadsskjema, 
vurdering og 
tildeling



• Maksimalt søknadsbeløp er NOK 3 mill. (uten 
stipendiatstilling).

• Eget søknadsskjema for stipendiatstillinger.

• Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

• Formalkrav: det som vurderes administrativt: institusjon 
som prosjekteier, prosjekt-sammendrag som publiseres 
ved tildeling, mm

• Faglige krav: det som vurderes av sakkyndige og 
programstyret.

• Habilitet: NFRs retningslinjer gjelder for både sakkyndige 
og programstyret.

Retningslinjer



Velg program 
du vil søke
Søknaden til PKU har seks ulike 
deler.

Start med å velge språk og gi 
andre tilgang.

Merk årets søknadsfrist:
22. november kl. 12:00



I del 1 av søknaden oppgir 
man prosjektkoordinator 
(kunstnerisk leder) og 
prosjekteier (institutt-
leder/dekan).

Merk at del 1.5 er et sammen-
drag av søknaden som HK-dir vil 
publisere om prosjektet får 
støtte. 



Prosjektet vil bli vurdert ut 
fra opplysningene som er 
gitt i del 2.1 – 2.7. De 
sakkyndige vil særlige 
vurdere denne del av 
søknaden.

Under del 2.8 kan man laste opp 
vedlegg.

Under del 2.9 skal en svar på om 
en også vil sende inn en søknad 
om stipendiat knytta til 
prosjektet.



Krav til prosjektet
2.1 

Det må tydelig gå frem hva som er 
prosjektets kunstneriske idé og intensjon, 
og hva som er forventede resultater.



Krav til prosjektet
2.2 

Hvilket nytt bidrag forventes prosjektet å 
gi til den faglige diskursen/ forsknings-
feltet og hvilket eller hvilke fagfelt vil det 
være relevant for? Hvilke prosjekter, 
retninger eller fagfelt vil utgjøre 
prosjektets kontekst?

Foto: Geir Harald 
Samuelsen

2.3 

Hvordan er det tenkt at man skal jobbe
i prosjektet? Hvilke kunstneriske 

forskningsmetoder vil bli brukt i ulike 
delene av prosjektet?



Krav til prosjektet
2.4 

Hvordan er prosjektet organisert? 
Hvilke ressurser vil være tilgjengelige 
for prosjektet og hvem skal gjøre hva 
i de ulike fasene av prosjektet?

2.5

Aktivitetsplan



Krav til prosjektet
2.6

Det må beskrives hvordan det 
kunstneriske utviklingsarbeidet er 
planlagt formidlet underveis og i 
etterkant. 

Hvilke konkrete planer er lagt for 
dokumentasjon og publisering?

2.7

Utfordringer og risikovurderinger: 
Kvalitetskontroll, kjønnsbalanse, etiske 
og miljømessige utfordringer, budsjett og 
fremdriftsplan.



Budsjett
• Kostnader til dekning av 

infrastruktur og til bruk av utstyr 
kan inngå i søknaden.

• Søkerinstitusjonen må også stille 
egne ressurser til disposisjon i 
prosjektet. Tildelingen kan ikke 
deles mellom flere partnere.

• Søknaden skal inneholde et 
budsjett, spesifisert per kalenderår.

• Programstyret har mulighet til å gi 
tilslag på en lavere sum enn søker 
har budsjettert med.

• Finansiering av stipendiatstillinger 
skal utformes i eget 
søknadsskjema.

Det kan søkes om midler til gjennomføring av prosjekt som strekker seg opp til 
fire års varighet.

Søknaden til PKUs finansiering av forskningsprosjektet kan ikke overskride 
tre (3) millioner kroner.

En mer detaljert finansieringsplan for hva slags 
kostnader prosjektet budsjetterer med og bidragene fra 
de ulike partnerne kan også lastes opp i seksjon 2.8.



• Formalkontroll i HK-dir.

• Habiltetsvurdering i styret.

• Programstyret (inklusiv vara) foreslår sakkyndige til hver 
søknad, og administrasjonen inngår avtaler og gir tilgang til 
søknad.

• Uavhengige sakkyndige vurderinger.

• Programstyret (inklusiv vara) behandler søknader og 
sakkyndige vurderinger. Hver søknad får en ansvarlig i styret 
som presenterer søknad og vurderinger.

• Programstyret fatter vedtak.

Slik behandles 
søknaden



7 - Fremragende
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en fremragende måte, med ingen eller bare mindre 
svakheter eller forbedringsområder. Prosjektet er beskrevet og begrunnet på 
en måte som klart utmerker seg.

6 - Svært godt
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en svært god måte, med svært få eller svært små 
svakheter eller forbedringsområder. Prosjektet har ingen vesentlige mangler, 
og er svært godt beskrevet og begrunnet.

5 - Meget godt
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en meget god måte, med få eller små svakheter eller 
forbedringsområder. Prosjektet har ingen vesentlige mangler, men har et 
tydelig forbedringspotensial på ett eller noen få områder. Prosjektet er 
meget godt beskrevet og begrunnet.

4 - Godt
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en god måte, men har noen vesentlige 
mangler. Prosjektet er godt beskrevet og begrunnet, men har et tydelig 
forbedringspotensial på noen områder.

Karakterskala 
og vekting av 
kriterier



3 - Mindre godt
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en mindre god måte. Prosjektet har flere vesentlige 
mangler og/eller inneholder én eller flere vesentlige uklarheter, og er bare 
delvis godt beskrevet og begrunnet. Manglene tilsier samlet at den ikke 
anbefales for tildeling i sin nåværende form.

2 - Svakt
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en mangelfull måte. Prosjektet har flere vesentlige 
mangler og/eller uklarheter, og er svakt beskrevet og begrunnet. Manglene 
tilsier isolert og/eller samlet at den ikke anbefales for tildeling i sin 
nåværende form.

1 - Dårlig
Prosjektet beskrevet i søknaden oppfyller vurderingsmomentene for det 
aktuelle kriterium på en klart mangelfull måte. Prosjektet har mange 
vesentlige mangler og/eller uklarheter, og er gjennomgående dårlig 
beskrevet og begrunnet. Manglene tilsier isolert og/eller samlet at den ikke 
anbefales for tildeling i sin nåværende form.

Karakterskala 
og vekting av 
kriterier
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3 5 2

4 6 1
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30 44 13

4 5 6

3 4 6

5 4 5

6 3 7

5 5 5

5 5 5

6 4 5

3 4 6

37 34 45

2,1 Artistic core

2,2 Context

2,3 The work methods
2,4 Organisation

2,5 Activity plan

2,6 Dissemination and publication

2,7 Challanges and risks
4,0 Budget

Overall assessment

Slik behandles søknaden



Fagfellevurderingen vil konkludere med:

 Klart. Klart verdig for støtte

 Klart.. Verdig for støtte

Verdig Ikke verdig for støtte

Slik vurderes 
søknaden

Klart støtteverdig

Støtteverdig

Ikke støtteverdig



Selv om programstyret legger stor vekt på de sakkyndiges 
vurderinger, fatter styret sin tildelingsbeslutning på et selvstendig 
grunnlag og foretar en totalvurdering av hvilke prosjekter 
som prioriteres innenfor årets økonomiske ramme.

Fagfellevurderingen blir gjort tilgjengelig for søkerne etter 
prosjektbehandlingen i PKUs styre.

Samordning av tilskuddsforvaltning i direktoratet 
kan gi større endringer i alle ledd av søknads-
behandlingen.

Slik vurderes 
søknaden



Takk for 
oppmerksomheten!


