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Endring av fordelingsmodell for Senter for Ibsen-studier 
Den generelle finansieringsmodellen for hele universitets- og høyskolesektoren har et stadig sterkere 

innslag av konkurranse og resultatfinansiering. Rammevilkårene vil i årene fremover stille HF overfor 

sterkere forventninger om prioriteringer som kan opprettholde og øke inntektene. Forventningene til bedre 

inntjening fra resultater har satt særlig fokus på ekstern, nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering og 

på studiepoengs- og kandidatproduksjon. En rekke av fakultetets tiltak de senere årene har hatt dette for 

øye: karriereløpsprogram, endringer i studieporteføljen, investeringer i miljøer som har høy 

forskningskvalitet og stort utviklingspotensial. 

I en slik situasjon vil en finansiering gjennom øremerking innebære at man skjermer deler av HFs 

virksomhet fra disse mekanismene. Også tidligere fakultetsstyrevedtak har forutsatt at øremerkinger skal 

vurderes ved jevnlige revisjoner av fakultetets fordelingsmodell. En slik vurdering ble gjort allerede ved 

fakultetsstyrets møte 20. april 2018, da det ble gitt signaler om at fakultetsadministrasjonen og Det norske 

institutt i Roma fortsatt skulle øremerkes. Spørsmålet om øremerking av virksomheten ved Senter for 

Ibsen-studier skulle derimot utredes videre. En første diskusjon om dette ble gjort i styremøtet 8. juni. 

Det har gjennom hele denne prosessen vært viktig for fakultetsledelsen å understreke at det ikke er tale om 

noen avvikling av Senter for Ibsen-studier. Senteret har et mandat som tillegger det oppgaver som ikke 

finansieres gjennom finansieringsmodellen. Den dokumentasjonsprofilen som mandatet og tidligere 

styrevedtak legger på senteret skal opprettholdes. 

Det er samtidig ikke noe i det opprinnelige mandatet som binder virksomheten ved senteret til status quo. 

Mandatet fra 1996 pålegger senteret «å legge forholdene til rette for (vår uth.) forskning og 

kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap, med sikte på en styrking av Ibsenstudiene i 

nasjonal og internasjonal sammenheng.» Dette må forstås som at dokumentasjonsdelen av senterets 

virksomhet har vært sentral. At senteret har egen forskningsaktivitet har kommet til senere, det samme har 

studietilbudet. Siden 1996 har prinsippene for finansiering av fakultetets virksomhet endret seg vesentlig, 

og når finansieringsmodellen skal revideres, blir det sentrale spørsmålet hva det er i senterets virksomhet 

som ikke fanges opp av de nye prinsippene. 

Prinsipper for senterets fordelingsmodell 
Fakultetsstyret vedtok endringer i fakultetets generelle fordelingsmodell i møtet 8. juni. Endringene 

forsterket insentiver til forsknings- og utdanningsvirksomheten gjennom å innføre insentivmidler for 

bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter og for uteksaminerte kandidater. Styret fattet i samme sak 

følgende vedtak: 

FS vedtar å øremerke den delen av virksomheten ved Senter for Ibsen-studier (IS) som ikke gir normal 

uttelling innen finansieringsmodellen. Prinsipper for videre finansiering av IS blir følgelig en 

kombinasjon av øremerking og resultatbasert finansiering. 

FS ønsker en finansiering av IS som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre 

utvikling iht. mandatet. 
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FS ber fakultetsledelsen legge frem forslag og beregninger knyttet til en kombinert finansiering på 

neste styremøte. 

I styrets diskusjon og vedtak ble flere prinsipper for fordelingsmodellen – og premisser for aktiviteten ved 

senteret – formulert. Styret var opptatt av forutsigbarhet for driften av senteret. Det var enighet om at 

dokumentasjonsoppgavene bør skjermes. Så lenge finansieringsmodellen for høyere utdanning ikke støtter 

dokumentasjonsoppgaver, betyr en slik kryssubsidiering en omdisponering av midler fra annen virksomhet. 

Fakultetsstyret la vekt på at en skjerming gjennom øremerking skal kombineres med insentiver for utvikling 

av forsknings- og utdanningsvirksomheten slik som alle andre fagmiljøer har. For å sikre en økonomisk 

bærekraftig utvikling av senteret fremover vil det være nødvendig at senterets forsknings- og 

utdanningsvirksomhet integreres tettere i Institutt for lingvistiske og nordiske studiers (ILN) virksomhet, slik 

det nå er påbegynt med innføring av timeregnskap og vurdering av felles utnyttelse av 

undervisningsressurser. 

Fakultetsledelsen har arbeidet med utgangspunkt i at modellen skal gi størrelsesorden på virksomheten 

som i dag. Senterets stillingsplan 2012-20161 gir utgangspunkt for beregning av antall ansatte. Det er både 

faste og midlertidige stillinger som er relevante å ta med i beregningen. 

Stillingsplanen og senterets langtidsbudsjett i 2012 la opp til en bemanning utenom rekrutteringsstillinger 

som følger: 

- Tre vitenskapelige stillinger 

- En senterleder 

- To bibliotekarer (hvorav en er 70% finansiert av UiO sentralt og 30% av IS) 

- To administrative stillinger (en seniorkonsulent i 100% og to 50% administrative stillinger) 

- To midlertidige professor II-stillinger. 

Lønnskostnader til full bemanning i henhold til stillingsplanen 2012-16 overstiger den øremerkete 

bevilgningen senteret har i dag på ca 5,5 mill. kr med en drøy million kroner. Styrets vedtak om å øremerke 

den delen av virksomheten ved senteret som ikke gir uttelling innen finansieringsmodellen medfører også 

at denne bemanningen ikke kan videreføres.  

Senteret har endret sin bemanning de siste årene. Senterets personale utenom rekrutteringsstillinger 

utgjør i dag: 

- Tre fast vitenskapelig ansatte 

- En fast administrativt ansatt 

- En åremålsansatt senterleder2 

- En midlertidig ansatt forsker. Stillingen er ubemannet i påvente av vedtak om finansieringsmodell. 

- En midlertidig ansatt bibliotekar i 50 % 

 

1  https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2009-2012/innkalling-2012/16-4-12/4-2-2012-
stillingsplanIS.pdf  
2  Jf Normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet, §1.2: Sentrene kan ha en 
senterleder. Senterlederstillingen lyses ut for fire år av gangen. I senterets styrings- og administrasjonsreglement 
heter det at senteret skal ha en senterleder. Reglementet er vedtatt av ILNs styre og evt endringer må fattes der. 

https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2009-2012/innkalling-2012/16-4-12/4-2-2012-stillingsplanIS.pdf
https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2009-2012/innkalling-2012/16-4-12/4-2-2012-stillingsplanIS.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/normalregler.html
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- En midlertidig ansatt professor II. En stilling er ubemannet i påvente av vedtak om 

finansieringsmodell.3- 

 

Prosess 
I styremøtet 8. juni ble det reist spørsmål om ILNs økonomiske situasjon ved en redusert øremerking av 

Senter for Ibsen-studier. Fakultetsledelsen har i forberedelsen av denne saken hatt dialogmøter med ILN. 

ILNs ledelse har fulgt opp med involvering av senterleder som også har deltatt i dialogmøter. 

Kombinert finansiering 
Finansieringsmodellen gir resultatmidler for forskning og undervisning, i tillegg til en basisfinansiering 

basert på studieplasser. Normalt er det dermed en kobling mellom forsknings- og undervisningsaktivitet og 

den tilhørende finansiering. All øvrig aktivitet, slik som formidling eller administrasjon, finansieres fra de 

samme kildene, og må dermed tilpasses de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer. Dette er likt for 

alle HFs syv institutter. Ibsen-senterets mandat pålegger senteret dokumentasjonsvirksomhet. 

Dokumentasjonsvirksomhet 

Ibsensenterets dokumentasjonsvirksomhet gir ikke uttelling i den eksisterende finansieringsmodellen. 

Fakultetsledelsen vurderer det derfor slik at det mest transparente i en fremtidig finansiering av senteret er 

å avgrense videre varig øremerking til dokumentasjonsdelen av virksomheten. At det skal være mulig å 

forstå og forklare hvorfor og på hvilke premisser en øremerking skal gis, bør være et sentralt mål både med 

en revisjon og for forutsigbarheten.  

For å kunne svare på styrets vedtak om å øremerke den delen av senterets virksomhet som ikke gir normal 

uttelling innen finansieringsmodellen, og å levere beregninger og forslag til en kombinert finansiering som 

inkluderer en slik øremerking, er det behov for å gjøre et anslag av omfanget av 

dokumentasjonsoppgavene.  

Senteret selv har anslått at 25 % av de vitenskapelig ansattes stilling går med til formidling, dokumentasjon, 

samfunnskontakt og administrasjon, og anslått at denne delen reduserer undervisningsdelen av stillingene 

tilsvarende (se framleggsnotat til forrige styremøte, s. 4).  

Kunngjøringene av de vitenskapelige stillingene ved senteret omtaler både forskning, formidling og 

undervisning. Det er ikke inngått noen egen avtale med de ansatte på senteret om en fordeling av 

arbeidstiden ut over normalfordelingen for vitenskapelige stillinger (forskning/formidling 45-47 %, 

undervisning 45-47 %, administrasjon 6-10 %)4.  

Vitenskapelig ansatte har som hovedregel ikke anledning til å ensidig redusere undervisningsdelen av 

stillingen sin. Ved frikjøp er det bl.a. praksis ved UiO at frikjøp skal fordeles likt mellom forskning og 

undervisning. Fordelingen av frikjøpet ligger til arbeidsgivers styringsrett og fordeles etter vurdering av 

 

3  Professor II-stillinger er som hovedregel bistillinger med undervisningsplikt. 
4  Se Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet, 
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/hf/ , 4.1. 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg/180420-d1-revisjon-fordelingsmodell-saksnotat.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/hf/
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instituttets samlede behov.5 Også hensynet til UiOs satsning på utdanningskvalitet tilsier at det faglig sett 

ikke er heldig å ensidig redusere undervisningsdelen. Fakultetets studietilbud er en av dets viktigste 

formidlingskanaler ved at våre kandidater bringer forskningsbasert humanistisk kunnskap ut i samfunnet. 

Økonomiske utfordringer og behov knyttet til utdanningssiden på Ibsen-senteret som vi kommer tilbake til 

nedenfor, tilsier også at ikke bare undervisningsaktiviteten bør reduseres. 

Rapporten over Ibsensenterets digitale ressurser6 viser at en stor del av dokumentasjonsoppgavene består i 

vedlikehold og utvikling av de digitale ressursene. Senteret har en forskerstilling viet til dette arbeidet. I 

tillegg kommer bibliotekarstilling som har vært av varierende omfang de siste årene.  

De beregninger og forslag som fakultetsledelsen legger fram nå, knytter derfor primært 

dokumentasjonsoppgavene til disse to stillingsressursene. Det er også gjort beregninger som legger til 

grunn en øremerking av dokumentasjonsvirksomhet knyttet til en del av de vitenskapelige stillingene, men 

uten at denne delen automatisk reduserer undervisningsandelen av stillingene. Det er en annen 

begrensning enn hva som lå til grunn for forslaget styret fikk framlagt i forrige møte. Argumentasjonen for 

dette vil følge i avsnittet nedenfor om en midlertidig øremerket bevilgning til arbeid med studieporteføljen.  

Utdanning og forskning 

I tillegg til dokumentasjonsvirksomheten har senteret oppgaver som er identiske med all annen virksomhet 

ved HF: utdanning, forskning og formidling og administrasjon.  

Senterets forskningsvirksomhet er god – publisering og eksternt finansiert virksomhet er med normale 

variasjoner godt over eller på samme nivå som fakultetsgjennomsnittet.  

Som antydet ovenfor er det utfordringer på studiesiden. Fra et økonomisk perspektiv er det for liten 

utnyttelse av inntektspotensialet samtidig som det er behov for tilpasning av kostnader. Senterets 

masterprogram Ibsen studies er som de fleste andre av fakultetets masterprogram et teoribasert studium. 

Det er derfor ingen egen vekting av programmet i fakultetets fordelingsmodell.7 Alle fag må likevel utvikle 

studietilbudet for å tilpasse det til opptaksrammer, søkere og ansattressurser.  

Fakultetsledelsen har i arbeidet med å svare på styrets bestilling av beregninger for en kombinert 

finansiering av Senter for Ibsen-studier, også vurdert status for senterets masterprogram. Denne 

vurderingen har vist at masterprogrammet i dag har en langt lavere studiepoengsproduksjon enn det det er 

potensiale for. Øremerking av dokumentasjonsoppgavene kompenserer ikke for inntektsbortfallet fra 

studiesiden.  

 

5  Ibid., 2.4. 
6  https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg/180420-d1-vedlegg2-
notatdigitalibssent.pdf  
7  I modellen ligger som styret kjenner til innbakt en kryssfinansiering av studietilbudene. Kostnadskrevende 
studier (som f.eks. konservering) tilføres gjennom vekting av studieplasser mer inntekter enn mindre 
kostnadskrevende studier (som f.eks. litteraturvitenskap). 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg/180420-d1-vedlegg2-notatdigitalibssent.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg/180420-d1-vedlegg2-notatdigitalibssent.pdf
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Av stillingene på senteret er de tre faste vitenskapelige fulltidsstillingene kombinerte forskning- og 

undervisningsstillinger. Det gir en samlet undervisningsressurs på noe i underkant av 1,5 årsverk. Det er 

også undervisningsressurser i professor II-stillingen og senterlederstillingen.8 

Det engelskspråklige masterprogrammet Ibsen studies har i dag en opptaksramme på 15 studenter per år. 

En oversikt for siste fem år over antall førsteprioritetssøkere, antall møtte studenter og antall avlagte 

grader per år viser at både antall førsteprioritetssøkere og antall møtte studenter har sunket, mens avlagte 

grader holder et jevnt lavt nivå.  

År 1. pri.søkere Møtt Grader 

2013 60 11 2 

2014 44 9 6 

2015 42 6 6 

2016 18 5 2 

2017 14 4 4 

 Andel ja-svar fra de som har fått tilbud om svar har vært synkende i perioden. 

 Gjennomføringstall: 

normert tid: 20 % 

normert tid + 2 semestre: 56,5 % 

normert tid + 3 semestre: 59% 

En del av forklaringen på nedgangen i antall søkere ligger i bortfallet av «kvoteordningen», dvs. 

støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-

Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia. Avviklingen skjedde fra og med opptaket i 2016. Det gjør det 

nødvendig for senteret å revurdere rekrutteringsmulighetene.  

Forholdet mellom antall studenter og antall ansatte sammenlignet med andre miljøer medfører et 

betydelig potensial for å rekruttere flere studenter. Det finnes eksempler på andre engelskspråklige 

program som har hatt samme internasjonale rekrutteringsgrunnlag, men hvor fallet i antall møtte 

studenter ikke er like stort og avlagte grader er høyere. Ett slikt program er Development, Environment and 

Cultural Change. Masterprogrammet som tilbys ved Senter for utvikling og miljø (SUM) og som HF 

administrerer, har en opptaksramme på 20 studenter. Antall grader i perioden 2013-2017 på dette 

programmet har for eksempel variert mellom 16 og 21. 

En sammenligning mellom Ibsen-masteren og SUM-masteren tilsier at Ibsen-masteren har et betydelig 

utviklingspotensial. Men det vil være nødvendig med tilstrekkelig tid til å iverksette tiltak for å få opp 

 

8  Kunngjøringsteksten til senterlederstillingen angir at stillingens «arbeidsoppgaver deles likt mellom ledelse 
og forskning, undervisning og formidling.» 
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kandidatproduksjonen, fylle opptaksrammen og sørge for at det er tilstrekkelig med studenter på hvert 

emne som gis. Beregningene som følger nedenfor, legger opp til en femårsperiode med overgangsstøtte. 

Hvis ikke senteret og ILN lykkes med en omlegging av studietilbudet knyttet til masterprogrammet, må 

undervisningsressursene fra senteret i større grad enn i dag brukes i ILN, bl.a. i mer undervisning på 

bachelornivå. Det må forutsettes at ILN er i en dialog med senteret om hvordan ressursene kan brukes uten 

at det går på bekostning av oppgavene senteret skal utføre i henhold til mandatet. 

Instituttledelsen ved ILN har signalisert at det ikke vil være realistisk å se for seg en kompensasjon i form av 

økt studiepoengsproduksjon for et varig kutt på 4 mill. kr slik konsekvensen av forslaget som ble lagt fram i 

forrige møte kunne bli. På den annen side har instituttledelsen gitt uttrykk for at det er mulig å 

gjennomføre en omstilling knyttet til studietilbudet, både i form av omlegging av masterprogrammet og i 

form av bruk av undervisningsressurser fra senteret til annen undervisning på ILN. ILNs ledelse har uttrykt 

bekymring for at tilførsel av økte undervisningsressurser fra Ibsensenteret medfører at planlagte stillinger i 

nordisk litteratur ikke kan utlyses. 

Administrasjon og ledelse 

Finansiering av administrasjon og ledelse skal som hovedregel ikke være øremerket, men dekkes av 

instituttenes studieplass- og resultatinntekter. Det kan være argumenter for å gjøre et delvis unntak for 

dette av hensyn til senterets dokumentasjonsprofil og ILNs økonomi. 

Primært har fakultetsledelsen lagt til grunn at den administrative stillingen ved senteret inngår i ILNs 

administrasjon og utnyttes til senteret og instituttets felles behov. For at ikke instituttet skal bære 

kostnadene ved senterets administrasjon, kan det likevel være aktuelt å øremerke et tilskudd til 

administrative funksjoner. De administrative støttefunksjonene som øremerkes vil være knyttet til 

senterets dokumentasjonsoppgaver, eksempelvis gjennom støtte til større konferanser og tilreisende 

gjester. 

I den delen av senterlederfunksjonen som ikke er undervisning eller forskning må man regne med at en del 

oppgaver er knyttet til oppfølging av senterets mandat. Fakultetsledelsen vil derfor som et alternativ 

foreslå å øremerke 50 % stilling til lederfunksjonen. 

Alternativer til dagens fordelingsmodell 

Dagens fordelingsmodell gir Senter for Ibsen-studier en øremerket tildeling som overstiger kostnadene til 

det som senteret selv og fakultetsledelsen estimerer er oppgaver knyttet til senterets særegne mandat, 

nemlig dokumentasjon. I tillegg har senteret studieplass- og resultatinntekter fra forskning og undervisning. 

Fakultetsstyrets vedtak 8. juni pålegger fakultetsledelsen å fremme forslag som reduserer den øremerkede 

tildelingen ved at øremerkingen knyttes til den delen av virksomheten som ikke dekkes av 

finansieringsmodellen. 

Samtidig skal alternativene til dagens modell sikre forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre 

utvikling iht. mandatet. Gjennomgangen av senterets virksomhet ovenfor viser at det er nødvendig med 

omstilling på studiesiden for å realisere et inntektspotensiale som svarer til undervisningsressursene i 

senteret og dermed en forutsigbarhet. 

Fakultetsledelsen foreslår på grunnlag av gjennomgangen ovenfor følgende alternative løsninger:  
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Alternativ 1 

1. En varig øremerking av 

a. 1,5 årsverk til dokumentasjonsvirksomhet 

b. 1 årsverk til administrasjon og ledelse 

c. 500 000 kr i driftsmidler  

2. En midlertidig øremerket bevilgning 

a. som overgangsstøtte til arbeid med studieporteføljen 

3. Senterets akkumulerte mindreforbruk blir liggende i senteret og bygges ned over tid 

Alternativ 2 

1. En varig øremerking av 

a. 1,88 årsverk til dokumentasjonsvirksomhet 

b. 1,5 årsverk til administrasjon og ledelse 

c. 1 000 000 kr i driftsmidler  

2. En midlertidig øremerket bevilgning 

a. som overgangsstøtte til arbeid med studieporteføljen 

3. Senterets akkumulerte mindreforbruk omdisponeres til ILN som insentiv til integrering av 

undervisning og faglig utvikling mellom senter og institutt 

 

Alternative forslag og beregninger 
Ibsen-senterets egen langtidsprognose per 29. august viser at dagens eksisterende oppbygging av 

mindreforbruk vil vedvare i de kommende årene. I figuren under er kostnader og inntekter for årene 2023 

og 2024 stipulert til det samme nivået som i 2022. Dersom alt holdes konstant, vil altså Ibsen-senteret ha 

bygget opp et akkumulert mindreforbruk på 6,6 millioner kroner i 2024, og allerede i 2022 vil det 

akkumulerte mindreforbruket være større enn de årlige øremerkede tildelingene til senteret. Den nederste 

kurven synliggjør resultatet av å omdisponere dagens akkumulerte mindreforbruk. Selv uten dette vil Ibsen-

senteret med dagens planlagte aktivitetsnivå likevel akkumulere omlag 3 millioner kroner i perioden frem 

til 2024. 
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Om potensialet for økte inntekter fra studiesiden og reduserte kostnader 

En moderat økning til 50% gjennomføring på masterprogrammet (fra 4 til 8) vil med dagens satser for 

studiepoeng og avlagte grader (når alt annet holdes konstant) på sikt kunne gi en årlig inntektsøkning på ca. 

700.000 kroner. Selv en forholdsmessig stor vekst på studiesiden vil ikke innebære behov for vekst i 

personalet. 

En sammenligning av driftsbudsjettene på Ibsen-senteret og ILN viser at i Ibsen-senterets budsjett 2019 

utgjør avsetningen til kurs, konferanser og reiser ca 13 % av de samlede personalkostnadene, mens på ILN 

utgjør de ca. 5,5 %. Hensynet til andre miljøer gjør dermed at en innsparing i driftsutgifter til reiser m.m. 

virker rimelig. 

Etter at modellen med øremerking av sentrene ble innført har Ibsen-senteret - i motsetning til Det norske 

institutt i Roma og begrunnelsen for øremerking – hatt resultatinntekter i tillegg til en øremerking som på 

innføringstidspunktet var vurdert å skulle dekke hele virksomheten. Denne diskrepansen tilsier at det er 

rimelig med en kostnadsreduksjon. 

Et siste argument for at det er rimelig med en forventning om fremtidig kostnadsreduksjon er at senteret 

de siste årene ikke har hatt rammekutt tilsvarende resten av fakultetet. I 2009 var en forutsetning for 

fortsatt øremerking at også senteret skulle ta slike kutt.  

En kostnadsreduksjon er gjennomførbar. F.eks. tilsvarer 1 vitenskapelig assistent og én av de to professor 

II-stillingene samt 400.000 kroner i reduksjon på driftsbudsjettet 800 000 kr i reduserte kostnader. 

Stillingene er av midlertidig karakter. Driftsbudsjettet til senteret er høyt, og sammenlignet med andre 

miljøer ser det gjennomførbart ut å redusere f.eks. reisekostnader. 

Alternativ 1 

I Alternativ 1 er det øremerket midler til 1,5 årsverk satt av til dokumentasjonsvirksomheten. Det tilsvarer 

forskerstillingen og bibliotekarstillingen. I tillegg er det øremerket 1 administrativt årsverk for ledelse og 

administrasjon og lagt inn 500.000 kroner i driftsmidler. Den samlede årlige øremerkingen blir her på 2,5 

millioner kroner. 

I tillegg er det lagt inn en overgangsstøtte til omlegging av studietilbudet på 1 millioner kroner i året frem til 

2022, deretter fases den ut med 0,5 millioner i 2023 og ingenting i 2024. 

Vi legger her til grunn at studieinntekter øker og kostnader reduseres. Det forutsettes at omstillingen gir 

den ønskede effekt med flere studenter gjennom masterprogrammet. Det forutsettes en svært moderat 

økning til 50% av studieprogrammets ramme, dette vil isolert sett føre til at inntektene stiger med ca 

700.000 kroner årlig fra 2022. 

Det antas her at senteret vil kunne redusere kostnader stigende fra 200.000 kroner i 2019 til totalt 800.000 

kroner fra og med 2022. 
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Dette diagrammet viser resultatet for alternativ 1 dersom inntekter øker og kostnader reduseres som 

forutsatt. De årlige isolerte resultatene vil tilslutt stabilisere seg rundt et merforbruk på 1,2 millioner 

kroner, og det akkumulerte resultatet beveger seg mot null ved utgangen av overgangsperioden, før det 

synker ned mot 1,2 millioner i merforbruk i 2024. 

Alternativ 2 

I dette alternativet er alle stillinger (1 administrativ stilling, 1 forskerstilling og 50 % bibliotekarstilling) med 

unntak av de vitenskapelige stillingene og senterlederen øremerket. De tre vitenskapelige stillingene gis et 

øremerket tilskudd på 12,5% for å skjerme dokumentasjonsvirksomhet i stillingene og senterlederen et 

øremerket tilskudd på 50%. I tillegg er det lagt inn 1 millioner kroner i driftsmidler. Økningen i driftsmidler i 

alternativ 2 er knyttet til et evt behov for å øremerke driftsmidler til drift av senterets 

dokumentasjonsressurser. Det øremerkede beløpet blir da 3,6 millioner årlig, i tillegg er det lagt inn en 

overgangsstøtte på 1 million kroner i året frem til 2022, denne fases ut over de påfølgende to år med hhv 

500.000 kroner i 2023 og null i 2024. I dette alternativet er senterets akkumulerte mindreforbruk ved 

utgangen av 2018 omdisponert, disse midlene er ufordelt.  

Dette alternativet forutsetter den samme utviklingen på studiesiden som i alternativ 1, en moderat økning 

til 50% av rammen på masterprogrammet. Her er også lagt til en kostnadsreduksjon som i alternativ 1. 

Dette vil kunne gi en utvikling som skissert under. De isolerte resultatene vil variere med mindreforbruk fra 

200.000 til 900.000 frem til overgangsstøtten fases ut. Deretter synker de isolerte resultatene til rundt null. 

Det akkumulerte resultatet vil stige til ca 2,2 millioner kroner i 2023 før det flater ut og gradvis bygges noe 

ned etter at overgangsstøtten er fjernet. 
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Implementering av ny fordelingsmodell 
Det er ILN som både i dag og med ny fordelingsmodell har det organisatoriske ansvaret for Senter for Ibsen-

studier, og ILNs styre har økonomisk ansvar også for den delen av senterets tildeling som er øremerket fra 

fakultetet.9 Dekanen foreslår en ordning der ILN får en øremerket tildeling til Ibsen-senteret. Midler 

generert av den øvrige aktiviteten ved senteret øremerkes ikke og rapporteres som en del av ILNs samlede 

virksomhet. 

Evaluering 
For å følge opp prinsippene om transparens og forutsigbarhet og tidligere styrevedtak, foreslår 

fakultetsledelsen at virksomheten knyttet til den varige øremerking evalueres om fire år, dvs. i 2022. 

Evalueringen bør trolig gjennomføres som en faglig evaluering av dokumentasjonsvirksomheten. Her vil det 

også være nødvendig med et godt statistikkgrunnlag, blant annet over bruk av senterets nettressurser. 

I tillegg bør en evaluering også vurdere effektene for ILNs økonomi, både med tanke på varig øremerking og 

midlertidig overgangsfinansiering.  

Dekanens samlede vurdering 
Denne saken er ment å svare på fakultetsstyrets vedtak av 8. juni i år: 

 

9 Se framleggsnotat 2009, s. 4, http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/arkiv/2009/090911/16-09-
vedlegg-1.pdf  
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FS vedtar å øremerke den delen av virksomheten ved Senter for Ibsenstudier (IS) som ikke gir normal 

uttelling innen finansieringsmodellen. Prinsipper for videre finansiering av IS blir følgelig en 

kombinasjon av øremerking og resultatbasert finansiering. 

FS ønsker en finansiering av IS som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre 

utvikling iht. mandatet. 

FS ber fakultetsledelsen legge frem forslag og beregninger knyttet til en kombinert finansiering på 

neste styremøte. 

I tillegg anser fakultetsledelsen det nødvendig å gi en vurdering av mulige konsekvenser for ILN. Det er ikke 

eksplisitt i styrets vedtak, men ble løftet flere ganger i styrets forrige diskusjoner. 

Kombinert finansiering 

Det er ikke en helt enkel oppgave å identifisere hvilken del av virksomheten ved senteret som ikke gir 

normal uttelling innen finansieringsmodellen. Det er imidlertid en viktig oppgave for å sikre en transparent 

modell. Dokumentasjon er etter dekanens vurdering det tydeligste elementet. Derfor har vi lagt dette til 

grunn i begge alternativene ovenfor. Når det gjelder ledelse og administrasjon er det vanskeligere å se at 

denne virksomheten ved senteret skiller seg vesentlig fra andre fagmiljøs ledelse og administrasjon som 

også faller utenfor finansieringsmodellen og skal finansieres fra instituttenes samlede studieplass- og 

resultatinntekter. Vi har likevel foreslått noe øremerking ut fra en forståelse for at 

dokumentasjonsvirksomheten kan gi noen andre behov for ledelse og administrasjon. 

Når det gjelder den resultatbaserte delen av en kombinert finansiering er det nødvendig med en økning i 

studieresultater. Om det skjer ved omlegging av masterprogrammet Ibsen studies eller med en tettere 

integrering av senterets undervisningsressurser i ILNs undervisningsportefølje er det opp til senteret og 

instituttet å arbeide ut. Derfor ser dekanen det som nødvendig at det enten til senter eller institutt gis en 

midlertidig overgangsstøtte. Det er viktig å understreke at potensialet for vekst på studiesiden ikke vil 

innebære behov for vekst i personalet. 

Forutsigbarhet og videre utvikling 

Mediedebatten rundt senteret har vært preget av uro for at en endring i finansiering vil bety avvikling for 

senteret. Gjennom de alternativene som her er presentert vil senteret måtte gjennom en omstilling med 

tilpasning av aktiviteter til inntektene. Det vil trolig oppleves som en krevende omstilling, men i tråd med 

mandatet og det første leddet i fakultetsstyrevedtaket legger begge alternativene til grunn en øremerket 

finansiering av dokumentasjonsoppgavene. Dette vil både sikre forutsigbarhet og videre utvikling i henhold 

til mandatet. Det vil også stimulere til økt faglig aktivitet både innen utdanning og forskning. 

De formelle rammene for senteret er siden 2009 at senteret er en del av ILN. En endring av øremerkingen 

som sikrer dokumentasjonsoppgavene senterets mandat fra 1996 pålegger det, endrer ikke denne 

situasjonen. Etter dekanens vurdering gjør de foreslåtte endringene det heller mer forutsigbart for en 

samlet utnyttelse av fakultetets ressurser og dermed et bedre grunnlag for et godt studietilbud. Samtidig 

endres ikke forutsetningene for de ansatte i deltes stillinger seg – de kan forske og undervise som tidligere. 
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Forslag og beregninger 

Beregningene som er lagt fram i alternativene ovenfor oppfyller etter dekanens mening styrets ønsker 

uttrykt i vedtaket av 8. juni. Forskjellene mellom alternativene ligger i hvor langt fakultetsstyret gjennom 

øremerking ønsker å skjerme oppgaver som ikke er dekket i finansieringsmodellen, men som heller ikke er 

spesifikt uttrykt i senterets mandat, slik som ledelse, administrasjon og formidling. Dette betyr også et 

spørsmål om i hvor stor grad fakultetsstyret ønsker å skjerme disse oppgavene for senteret når de ikke 

skjermes for andre fagmiljøer på fakultetet. 

Konsekvenser for ILNs økonomiske situasjon 

Da senterets øremerking ble opprettholdt i 2009 var en viktig del av begrunnelsen knyttet til hensynet til 

ILNs økonomi. Instituttet var da i en svært krevende økonomisk situasjon, og fakultetsstyret ønsket ikke å 

gjøre denne mer prekær ved å tillegge instituttet økonomisk risiko fra senteret også. 

I dag er instituttets økonomi annerledes. Som alle institutter står ILN høyst sannsynlig foran en tid med 

rammekutt og krav om høyere inntjening fra studier og forskning. En reduksjon i øremerking av Ibsen-

senteret vil frigjøre midler som kan styrke annen faglig aktivitet ved fakultetet. Dette vil ILN dra nytte av på 

linje med øvrige enheter. Men samtidig har instituttet som vertsinstitutt for et SFF et visst økonomisk 

handlingsrom, også til fremtidig planlegging. 

Når det gjelder konsekvenser for ILN av de to alternativene, vil alternativ 2 gi instituttet et ekstra 

handlingsrom til å utvikle studietilbud og integrere senteret.  

Dekanen har forståelse for instituttets bekymring for at ønsket utlysning av nye stillinger i nordisk litteratur 

som er det feltet der alle fast vitenskapelig ansatte ved Ibsen-senteret i dag har sin fagbakgrunn, vil kunne 

måtte endres med en tettere integrering av undervisningsressurser fra senteret. Men stillingsplaner er 

intensjonsplaner og må hele tiden justeres etter foreliggende rammer. Det vil være vanskelig å se 

rimeligheten i at undervisningsressurser på Ibsen-senteret skal stå ubrukte mens det tilsettes nye ansatte 

på et svært nærliggende fagområde. 

 

Vedtaksforslag:  

- Ibsen-sentret øremerkes som beskrevet i alternativ 2: med 3,6 millioner kroner årlig. I 

tillegg gis det en midlertidig støtte på én million kroner i året i perioden 2019-2022, og 0,5 

millioner i 2023, totalt 4,5 millioner kroner. I tillegg til øremerkingen har senteret 

studieplass- og resultatinntekter fra studier og forskning på lik linje med ILNs øvrige 

fagmiljøer. 

- Ved fremtidige kutt i fakultets rammer skal senterets ramme kuttes proporsjonalt. Kuttet 

fordeles mellom studieplasstildelingen og øremerkingen ved at senterets totale kutt 

beregnes. Differansen mellom ny og gammel studieplasstildeling trekkes fra det samlede 

kuttet. Dette beløpet reduserer så den øremerkede tildelingen. 


