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Økonomisk ramme for Senter for Ibsen-studier (Ibsen) 2014 
 

Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtok 17. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2014 og årsplan for 

treårsperioden 2014-16. Med senere justeringer fører dette til at tildelingen til HF blir kr. 585,053 

mill. kroner mot 556,326 i 2013. Dette er en økning på 5,2 %, drøye 28,7 millioner kroner. HF har i 

tillegg underskuddsbudsjettert med 10 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 595 millioner 

tilgjengelig til fordeling i 2014. 

Generelle forutsetninger 
Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er 

videreført på omtrent samme nivå som i 2013. Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske 

satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 3 % på de elementer i rammene 

som prisjusteres. Informasjonskonsulentene ved instituttene overføres til fakultetet og lønnes 

derfra.  

Basisbevilgning til Ibsen for 2014 sammenlignet med 2013 
Tabellen nedenfor viser IBSEN sin basisramme for 2014 sammenlignet med 2013. Tabellen viser 

endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

Rammen er på 6,4 mill., dette er en nedgang på kr 448’ fra 2013. Men i 2013 betalte instituttet kr 

417’ i internhusleie. Denne husleien betaler fakultetet i 2014. Dvs. at senteret har til disposisjon 

tilsvarende som i 2013. 

Det er en økning i midler fordelt etter studieplasser. Dette skyldes ikke en økning i antall 

studieplasser, men en økning i midler fordelt på bakgrunn av studieplasser. 

Senteret har nedgang på resultatbaserte midler på ca. kr 280’. På utdanning en nedgang på ca. kr 24’ 

og på forskning ca. kr 256’. 
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Enhet: Ibsen-senteret 2013 2014 Endring Endring 

          % 

Basis 

 

        

Forskningsbasert utdanning         

  Studieplasser høyere grad 508 391 582 861 74 471 14,6 % 

  Studieplasser lavere grad 0 0 0   

  Sum studieplasser 508 391 582 861 74 471 14,6 % 

Forskning og forskerutdanning         

  Stipendiater  0 0 0   

  Postdoc  0 0 0   

Annen aktivitet         

  Sikkerhetsnett  0 0 0   

Sum basis   508 391 582 861 74 471 14,6 % 

Resultater 

 

        

Forskningsbasert utdanning         

  Studiepoeng kat D 270 813 254 853 -15 960 -5,9 % 

  Studiepoeng kat E 0 0 0   

  Studiepoeng kat F 16 832 14 120 -2 712 -16,1 % 

  Sum studiepoeng 287 645 268 973 -18 672 -6,5 % 

  Utvekslingsstudenter 5 665 0 -5 665 -100,0 % 

  Sum utdanning 293 310 268 973 -24 337 -8,3 % 

Forskning og forskerutdanning         

  Avlagte Dr.grader 40 000 106 667 66 667   

  NFR-midler 124 612 68 848 -55 764 -44,7 % 

  EU-midler 0 0 0   

  Publikasjonspoeng 422 400 155 136 -267 264 -63,3 % 

  Sum forskning 587 012 330 651 -256 361 -43,7 % 

Sum resultatdel 880 322 599 624 -280 698 -31,9 % 

Øremerket/satsinger 

   

  

  UiO-satsinger 0 0 0   

  HF-satsinger 146 000 107 000 -39 000 -26,7 % 

  Internhusleie 324 646 64 221 -260 425 -80,2 % 

  Fellestiltak, annet 4 987 548 5 137 175 149 626 3,0 % 

Sum   5 458 194 5 308 396 -149 798 -2,7 % 

  

Endring internhusleie 

2013 92 643       

TOTALT   6 939 550 6 490 881 -448 668 -6,5 % 
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Øremerkede midler i Ibsen sin ramme 

For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 149’ fra 2013. Dette skyldes endring i 

internhusleien og noe lavere småforsk tildeling enn i 2013.  

 

Ibsen 

 
Småforsk 45 000 

Forskningsstøtte senterleder 62 000 

Sum satsinger fra HF 107 000 

Basistilskudd forskning inkl infrastruktur 5 137 175 

Sum satsinger/øremerket fra HF 5 137 175 

Sum satsinger/øremerket samlet 5 244 175 

Avregning pga. ny internhusleieordning 64 221 

 

Vesentlige forhold i HFs interne fordeling 

Tildeling av øremerkede midler 

I 2014 er det satt av 15 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et 

senere tidspunkt. 

Internhusleie 

Satsene for internhusleie og arealberegningene ble justert i løpet av 2013. Pga. dette vil det være 

noen avvik i forhold til 2013. Da HFs nåværende fordelingsmodell ikke håndterer denne typen 

endringer uten å gi en utilsiktet om fordelene effekt, er husleiemidlene avsatt sentralt. Den om 

fordelene effekten på studieplassmidler er avregnet og avsatt som øremerkede midler på hvert 

institutt. For Ibsen innebærer det at det legges til 64 221 kroner i rammen. 

Rekrutteringsstillinger 

Prognosen for rekrutteringsstillinger er lagt til ILN. Senteret vil ved en eventuell tildeling av 

rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler. 

Småforskmidler 

Småforskmidler er videreført med samme satser som i 2013. Midlene fordeles på bakgrunn av 

oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til 

aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. 
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Senterets satsinger og prioriteringer i 2014  

IbsenStage 

I 2013 har vi brukt 172.596,- mot budsjettert 200.000 på overføring av rådata fra Ibsen.net til 

IbsenStage-format. I 2014 har vi budsjettert 300.000,- til fullføring og lansering av databasen. Målet 

er at IbsenStage skal bli et innovativt forsknings- og formidlingsverktøy på nett. Denne relasjonelle 

databasen vil danne grunnlag for internasjonalt forskningssamarbeid, og et innledende seminar med 

deltakere fra Storbritannia, Irland, Tyskland, Spania, Australia og USA er planlagt i mars.  

Ibsen-arkivet 

I 2014 vil vi også begynne arbeidet med et digitalt arkiv kalt Ibsen-arkivet/The Ibsen Archive. Det vil 

inneholde tekster, bilder, lydfiler og dvd-opptak av Ibsen-materiale. Sammen med HIS-e og 

IbsenStage vil dette være kjernen i senterets digitale forskningssenter på nett. 

Styrking av ”Ibsen Studies” 

Vi vil også fortsette arbeidet for å styrke mastergradsprogrammet i Ibsen Studies. Et hovedmål vil 

være å øke studentenes gjennomføringsgrad. Konkret vil vi søke å lage mer strukturerte opplegg for 

studentenes arbeid med avhandlingen, og vurdere implementeringen av en mer gruppebasert form 

for veiledning. 

Regnskap 
De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2012 og regnskap pr 2. tertial 2013 

sammenlignet med regnskapet 2 tertial i 2012. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne 

prosjekter er ikke inkludert. 

Regnskapet for 2012 viste et overskudd på kr 2 837 341 kroner. Dette var en økning fra 2011 hvor 

overskuddet var kr 2 047 609. 

143571-143571_ Senter for Ibsen studier 

Overført fra i fjor -2 047 609 

Inntekter -7 982 199 

Personalkostnader 5 700 039 

Driftskostnader 1 476 390 

Videresalg 16 039 

Resultat -2 837 341 

 

Tertialregnskapet for 2. tertial 2013 sammenlignet med 2. tertial 2012 viser en resultatnedgang på 

ca. 1,6 mill. på driftsresultatet. Akkumulert resultat (overskudd) pr 2. tertial 2013 er ca. kr 885’ 

lavere enn i 2012.  Varelageret til Henrik Ibsen skrifter er regnskapsmessig ført som tap og påvirker 

overskuddet. 

Prognosen for året tilsier et overskudd på ca. 1,8 millioner kroner.  
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 143570-143571 Senter for Ibsen studier (tall i 

1000) 
2012 2013 

Overført fra i fjor -2 047 -2 837 

Inntekter -5 095 -5 456 

Personalkostnader 3 739 4 244 

Driftskostnader 1 043 1 545 

Videresalg 15 1 044 

Driftsresultat -298 1 377 

Akkumulert resultat -2 345 -1 460 

 


