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Finansiering av fakultetets fellestjenester - høring rapport 

Bakgrunn 

I 2009 vedtok Fakultetsstyret ny budsjettmodell. I vedtaket heter det bl.a. "Det øremerkes midler til 

fellestjenester: Tekstlaboratoriet, Enhet for digital dokumentasjon, fakultetssekretariatet og sentrene. 

Øremerkingen vurderes i forbindelse med at fakultetsstyret hvert fjerde år behandler justeringer av 

modellen."  

Som grunnlag for Fakultetsstyrets behandling av hvilke tjenester som skal finansieres som fellestjenester, 

har fakultetet nå evaluert fellestjenestene Tekstlaboratoriet (Tekstlab), Enhet for digital dokumentasjon 

(EDD) og Digitale medier i læring og forskning (DMLF-gruppen) ved fakultetssekretariatet. Fakultetsstyret 

skal behandle saken 31. oktober.  

Evalueringsrapport 

Et evalueringspanel har vurdert de tre miljøene og skrevet en rapport. Hovedkonklusjonen i rapporten er at 

tjenestene ikke fungerer som fellestjenester og at fakultetets institutter i svært varierende grad benytter 

seg av tjenestene.  

Rapporten anbefaler på denne bakgrunn at fakultetets øremerkede finansiering av EDD og Tekstlab fases ut 

og at ILN overtar budsjettansvaret. DMLF-gruppen anbefales beholdt som en del av HF-IT, men at 

dimensjoneringen vil være avhengig av instituttenes etterspørsel.  
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Penger tilsvarende de øremerkede midlene til de tre miljøene vil overføres pro rata til instituttene, som så 

kan kjøpe tjenester fra de tre miljøene og/eller eksternt.  

Høring 

Panelets evalueringsrapport oversendes instituttene (se vedlegg). Eventuelle kommentarer må sendes til 

fakultetet senest 14. oktober kl. 12.00 (ePhorte, saksnr: 2014/11301) 

Rapporten er sendt til de tre miljøene, samt ILN som særlig berøres av rapportens anbefalinger. EDD, 

Tekstlab, DMLF og ILN har merknadsfrist 8. oktober. Eventuelle merknader ettersendes til instituttene.  

Rapport, merknader og høringsinnspill fra instituttene legges fram for Fakultetsstyret for behandling i møte 

31. oktober. 

Fakultetets forskningsmiljøer har ulike behov for tjenester og IT-løsninger, det er flere miljøer ved HF som 

selv har høy kompetanse innenfor feltet digital humaniora. Evalueringen av de tre fellestjenestene er ikke 

en evaluering av all virksomhet knyttet til digital humaniora ved HF. Uansett utfall av fakultetsstyrets 

behandling vil fakultetet fortsette en diskusjon om hvilke behov som finnes, hvilke tjenester fakultetet skal 

ha og hvordan vi sikrer kvalitet både på publikumsrettede tjenester og løsninger for forskningsvirksomhet.  
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