
Norwegian Artistic Research Programme I Bergen I 22.06.2020

Program for

kunstnerisk utviklingsarbeid



10.00 Velkommen – fagdirektør Geir Strøm, rådgiver Ingrid Milde og seniorrådgiver Linda Lien

10.05 Om PKU: formål og årets utlysning

11.10 Krav til søknaden: søknadsskjema, budsjett, påkrevde vedlegg med mer 

11.10 Om fagfellevurderingen og søknadsbehandlingen 

10.30 Spørsmål om årets utlysning

11.00 Slutt

Søkerseminar



PKU i Diku 



Strategisk plan

Hovudoppgåver:

• Utgjere ein samlande arena for 

kunstnarleg utviklingsarbeid, og bidra i 

utviklinga av kvalitet og kompetanse i 

institusjonar som tilbyr skapande og 

utøvande kunstutdanning.

Korleis:

• Diku skal styrke ‘den norske modellen’ for 

kunstnarleg utviklingsarbeid og 

vidareutvikle den nasjonale forskarskulen 

for skapande og utøvande kunstfag.

Samfunnsoppdrag:
Diku skal bidra til utvikling 
av kvaliteten i norsk høgare 
utdanning og høgare 
yrkesfagleg utdanning, og 
til styrka internasjonalt 
samarbeid og utveksling i 
heile utdanningsløpet.



Programstyret 2019-2022

• Inger Stray Lien – styreleder (bildet)

• Karmenlara Ely, Høgskolen i Østfold, 

Akademi for scenekunst

• Christine Hansen, Universitetet i Bergen. 

Kunstakademiet – institutt for 

samtidskunst

• Martin Lundell, Kunsthøgskolen i Oslo, 

Avdeling design

• Asbjørn Schaathun, Norges 

Musikkhøgskole, Komposisjon

• Administrasjonen ledes av fagdirektør i

Diku (Geir Strøm)





• Artistic 

Research 

Spring 

Forum 

2019

Tekstboks som kan flyttes rundt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit,

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Photo: Brandon LaBelle, The Free Scene, with Annie Pui Ling Lok, África Clúa Nieto, and Fátima Cué, at La Tabacalera, Madrid, 2017

Prosjektprogrammet

▪ 42 prosjekt er støttet i 2012 – 2020 med 

i alt NOK 106,5 mill.

▪ 15 - 20 søknader hvert år

▪ 3-5 nye prosjekt får støtte hvert år

▪ 3-4 stipendiater (separat søknad)



NOK 106,5 mill. er hittil fordelt

Inst Tverrfaglig Film Scene Visuell kunst Design Musikk Sum

HiL 6 785 000 6 785 000 6 %

HiØf 5 433 650 5 433 650 5 %

KHiO 7 950 000 7 551 000 3 700 000 19 201 000 18 %

NMH 29 394 000 29 394 000 28 %

NTNU 402 000 3 777 000 3 197 000 7 376 000 7 %

OsloMet 4 044 000 4 044 000 4 %

UiA 2 300 000 2 300 000 2 %

UiB 14 364 000 6 255 000 7 517 000 28 136 000 26 %

UiTø 3 834 000 3 834 000 4 %

4 044 000 6 785 000 13 785 650 25 692 000 9 955 000 46 242 000 106 503 650 

Prosent: 4 % 6 % 13 % 24 % 9 % 43 %



NOK 16,8 mill. i 2020

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tildelte i styremøte i mars 2020 midler til fire prosjekt 

innen kunstnerisk utviklingsarbeid, til en samlet sum på 16,8 millioner kroner:

• «VOICE» ved Kunsthøgskolen i Oslo 

• «Illuminating the Non-Representable» ved Universitetet i Bergen 

• «Craftmanship» ved Norges musikkhøgskole 

• «FeLT-Futures of Living Technologies» ved OsloMet

3 av disse prosjektene fikk tildelt en stipendiatstilling innenfor prosjektrammen. 



https://espresso.

siu.no/projects



Formidling



Hva er nytt i årets utlysning?

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

• Eget søknadsskjema for stipendiatstillinger

• Ellers gjelder endringer innført fra i fjor:

• Søknaden kan skrives på norsk

• Standardisering med andre utlysninger i Diku

• Søknaden skal sendes inn via Espresso

• Søknadsveiledning på diku.no



Hva er nytt i årets søknadsskjema?

Søkerinstitusjonen:

• Presisering av at prosjekteier er faglig leder/avdelingsleder og at prosjektkoordinator er 

kunstnerisk forskningsleder og aktiv kunstner i prosjektet

• Partnerinstitusjon er ikke påkrevd og bør begrenses

Søkerinstitusjonens ansvar for kvalitetskontroll av søknaden med hensyn til:

• den kunstneriske forskningslederens tidsbruk i prosjektet

• at det er en rimelig kjønnsbalanse blant prosjektets medarbeidere

• at ulike etiske og miljømessige utfordringer er vurdert 

• at prosjektet har realistisk budsjett og aktivitetsplan



• En søknad kan springe ut fra én 

institusjon, og kan ha institusjonelle 
samarbeids-partnere.

• Prosjektene bør begrense antall 
partnerinstitusjoner.



2 Prosjektet



Hva er nytt i årets søknadsskjema?

• 2.1 Prosjektets kunstneriske idé 

• 2.2 Kontekst

• 2.3 Metode

• 2.4 Prosjektorganisering 

• 2.5 Aktivitetsplan

• 2.6 Formidling og publisering

• 2.7 Utfordringer og risikovurderinger

• 2.8 Vedlegg 



Norwegian 

Artistic 

Research 

Programme 

2019

2.1 

Det må tydelig gå frem hva som er prosjektets 

kunstneriske idé og intensjon, og hva som er 

forventede resultater.

Krav til prosjektet

Photo: Brandon LeBelle



2.2 

Hvilket nytt bidrag forventes 

prosjektet å gi til den faglige 

diskursen/forskningsfeltet og 

hvilket eller hvilke fagfelt vil det 

være relevant for? Hvilke 

prosjekter, retninger eller fagfelt 

vil utgjøre prosjektets kontekst?

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



Photo: Jane Sverdrupsen, UiB

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



Photo: Jane Sverdrupsen, UiB

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

Krav til prosjektet



Budsjett 
• Det kan søkes om midler til gjennomføring av 

prosjekt som strekker seg opp til fire års 
varighet.

• Søknaden til Dikus finansiering av 
forskningsprosjektet kan ikke overskride tre (3) 

millioner kroner.

• 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.

• 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.



Vedleggene må lastes opp og 

bekreftes før innsending



Slik vurderes søknaden

PKU engasjerer internasjonale fagfeller for ekstern 

ekspertvurdering av hver enkelt prosjektsøknad. 

Fagfellevurderingen vil konkludere med:

• Klart verdig for støtte

• Verdig for støtte

• Ikke verdig for støtte

Fagfellevurderingen blir gjort tilgjengelig for 

søkerne etter prosjektbehandlingen i PKUs styre.



Hvordan behandles søknaden?



Slik vurderes søknaden

Fagfellene vurderer hvert av punktene i prosjektet – del 2, samt budsjettet og 

institusjonens støttebrev (kvalitetssikringen) på en skala fra 1-7.

Programstyret er faglig sammensatt og gjør sine egne vurderinger og 

prioriteringer. Vararepresentantene er med i en innledende runde for å sikre 

større bredde i styrets faglige vurderinger. 



Slik vurderes søknaden

«Programstyret legger stor vekt på fagfellevurderingene av den enkelte søknad, 

men foretar også en selvstendig faglig og skjønnsmessig vurdering av alle 

søknadene sett mot hverandre før fordeling av årets bevilgningsramme. Det er 

stor konkurranse om midlene og kun et fåtall av søknadene kan innvilges».



Slik vurderes søknaden

«Det er svært mange positive vurderinger fra de sakkyndige ved denne 

tildelingsrunden, men programmets økonomiske rammer er begrenset. Flere 

prosjekt som av sakkyndige er konkludert klart støtteverdige, må følgelig likevel 

avvises.

Mange av prosjektene vil kunne tjene på videre bearbeiding, og de sakkyndiges 

vurderinger inneholder en rekke verdifulle råd. De gjelde både forbedringer av 

betydning for gjennomføring av prosjekter som har fått tildeling og råd om revisjon 

av søknader som søkerne ønsker å fremme på nytt.

Programstyret anbefaler derfor alle søkere å studere de sakkyndiges vurderinger 

nøye».



www.diku.no

Photo: Geir Harald Samuelsen







De økonomiske rammene

• De økonomiske rammene for programmet er begrenset. Styret må velge bort prosjekter 

man ved større rammer gjerne ville støttet. Programstyret må avvise flere prosjekt som er 

konkludert støtteverdige fra de sakkyndige.

• Ordningen med å inkludere stipendiatstillinger i større prosjektsøknader ble vel mottatt.

Halvparten av søknadene inneholdt også søknad om stipendiatstillinger. Likevel velger vi å 

endre på dette, slik at man i år må sende inn egen søknad om stipendiatstilling.

• Vi har 4 stipendiatstillinger til disposisjon. Det er ikke midler i prosjektprogrammet til at alle 

disse kan knyttes til prosjekter. Vi lyser derfor ut stipendiatstillinger separat med krav om 

inkludering av stipendiatene i det faglige miljø på institusjonene.

• Programstyret har gjennom flere år tatt til orde for økte ressurser til programmet.

Dette er fulgt opp gjennom Diku sitt budsjettforslag om flere rekrutteringsstillinger til 

kunstfagene.



Stipendiatsøknader

Søknaden skrives på bokmål eller nynorsk



Stipendiatsøknader

Søknader om stipendiatstilling 

sendes ikke til sakkyndig 
behandling, men behandles kun 
av programstyret



Stipendiatsøknader



diku.no


