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Øremerking av Ibsen-senteret - forslag til endring av gjeldende modell 
Senter for Ibsen-studier har siden det ble lagt inn under Institutt for lingvistiske og nordiske 

studier i 2010 hatt en øremerket tildeling i tillegg til resultatbaserte inntekter. Dette har de senere 

årene ført til et økende mindreforbruk. Senteret har i tillegg vært skjermet for de 

rammereduksjonene fakultetets øvrige virksomhet har fått.  

I forbindelse med den fireårige revisjonen av fakultetets fordelingsmodell ble det foreslått å endre 

øremerkingen til Ibsen-senteret. Fakultetsstyret fattet i sitt møte den 8. juni 2018 derfor 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. 

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

finansiering på neste styremøte. 

 

Dekanen er av den oppfatning at det primært er dokumentasjonsvirksomheten ved senteret som 

ikke dekkes i fakultetets gjeldende fordelingsmodell. Vedlagt følger derfor to alternative forslag til 

ny finansiering av Ibsen-senteret. Alternativene skiller seg fra hverandre i hvilke stillinger som 

faller inn under øremerkingen og hvor stor andel driftsmidler senteret gis og hvorvidt det 

akkumulerte mindreforbruket legges til senteret eller til instituttet. I alternativ 1 beholder senteret 

sitt akkumulerte mindreforbruk, mens det i alternativ 2 er lagt til ILN. I begge alternativer kan 

vitenskapelig ansatte i delte stillinger (professor/førsteamanuensis) fortsette forsknings-, 

formidlings- og undervisningsvirksomhet som tidligere. 
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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. 
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