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Bakgrunn 
Fakultetsstyret vedtok 11.9.2009 at: 

«Fakultetsstyret vedtar at Senter for Ibsen-studier fra og med 1. januar 2010 organiseres under og 

lokaliseres ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Senterets tverrfaglige profil med 

hovedoppgavene forskning, formidling og dokumentasjon videreføres. 

Senterets budsjett øremerkes fra fakultetet. 

Fakultetsstyret vedtar at senterets råd videreføres som rådgivende organ for senterleder.» 

Forslag til vurdering i 2016 
Det har i forbindelse med tilsetting av ny senterleder vært reist spørsmål fra HFs ledelse om behovet for en 

gjennomgang av senterets øremerkede finansiering. Etter fakultetsledelsens vurdering er det nå flere 

forhold som taler for en slik gjennomgang. Fakultetsstyret orienteres derfor om planene for 

gjennomgangen. 

 Et av prinsippene i HFs budsjettmodell er at minst mulig av tildelingen til instituttene skal være 

øremerket. På flere andre institutter har det vært senterdannelser men ingen av disse har 

øremerkede budsjetter fra fakultetet. Det er naturlig at øremerkingen til Ibsensenteret vurderes. 

 I HFs budsjettmodell (vedtatt 12.6.09) ble det øremerket «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.» I 2014 ble øremerkingen for fellestjenestene Tekstlaboratoriet og Enhet for digital 

dokumentasjon vedtatt utfaset. 

 Utenlandssentrenes budsjetter er øremerket, men til forskjell fra Senter for Ibsen-studier, har ikke 

disse inntekter fra studieplasser i basiskomponenten eller resultatinntekter fra studier. 
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 Da senterets budsjett ble øremerket var det primært av hensyn til ILNs daværende svært usikre 

økonomi. Når rammebetingelsene nå er endret og det ikke er like stor usikkerhet, kan en vurdering 

av om bevilgningen bør øremerkes være naturlig.  

Siden senterets budsjett ble øremerket har fagmiljøet også blitt faglig prioritert i perioden 2015-2018. En 

forsterkning av budsjettet på grunn av faglige prioriteringer er ikke grunn i seg selv til ikke å øremerke, men 

en relevant saksopplysning. 

Av hensyn til spørsmålet om tilsetting av senterleder ønsker fakultetsledelsen at vurderingen skjer nå og før 

neste revisjon av budsjettmodellen i 2018. Hvilken konsekvens utfallet av vurderingen vil ha for tilsetting av 

senterleder vil ILN måtte ta stilling til når vurderingen foreligger.  

Mandat og arbeidsgruppe 
Den øremerkede finansieringen av Senter for Ibsen-studiers budsjett i HFs budsjettmodell skal gjennomgås. 

I gjennomgangen skal også en beskrivelse av senterets mandat og faglige virksomhet inngå. 

I gjennomgangen skal følgende spørsmål vurderes: 

- Organisasjon og drift: 

o Ressursbruk – både driftsutgifter og personalkostnader (inkludert tidsbruk i 

undervisningsandel av vitenskapelige stillinger og i hvor stor grad senterets administrasjon 

har utført oppgaver for instituttet) siden 2009. 

o Erfaringer med ILNs instituttstyre som økonomisk ansvarlig for senteret. 

o Konsekvenser for ILNs LTB av at øremerkingen opphører eller forblir. 

o Forskjeller og likheter i finansiering og drift mellom Ibsensenteret og sentre på andre 

institutter. 

o Om det er noen særskilte grunner som tilsier at Senter for Ibsen-studier bør finansieres på 

annen måte enn den faglige virksomheten ellers ved fakultetet.  

Gjennomgangen skal konkludere med et forslag om senterets budsjett fortsatt bør øremerkes eller 

integreres i ILNs budsjett.  

Til å gjennomføre vurderingen vil fakultetsledelsen oppnevne en gruppe med følgende medlemmer: 

- Fra fakultetsledelsen studiedekan  

- Fra instituttledelsen 1 person etter forslag fra instituttleder 

- Fra senteret 1 person etter forslag fra senterleder 

- En representant fra tjenestemannsorganisasjonene 

Gruppen vil få en sekretær fra fakultetssekretariatet, Inger-Johanne Ullern. 

Framdriftsplan 
 Orientering i Fakultetsstyret 15. april og ILNs instituttstyre 18. april. 

 April-mai: Utarbeiding av grunnlagsmateriale for arbeidsgruppen. 

 September: Diskusjonssak i Fakultetsstyret i forbindelse med diskusjon av fordeling 2017. 

 Oktober: Vedtakssak i Fakultetsstyret i forbindelse med fordeling 2017. 
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Vedlegg: Protokoll med saksvedlegg fra fakultetsstyrets behandling 11.9.2009 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/arkiv/2009/fs-protokoll-090911.html#16

