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Oppfølging av IFIKKs økonomiske situasjon
Fakultetsstyret er tidligere i år orientert om utfordringer knyttet til et økende merforbruk ved IFIKK i
orienteringssak om instituttenes økonomiske prognoser i styremøtet 2. mars, vedtakssak om årsrapport
2017 i møtet 20. april, og orientering om IFIKKs økonomiske situasjon i møtet 8. juni.
I fakultetsstyrenotatet om fordeling 2019 til møtet 21. september ble det foreslått en engangs øremerking
på 10 MNOK for å bremse utviklingen i akkumulert merforbruk. Fakultetsstyret var i møtet 21.9. opptatt av
at IFIKK settes i stand til å håndtere et stort merforbruk og ga signaler om at en delvis inndekning av
merforbruket kan være et riktig grep, men var også opptatt av alternativer og presedens ved et slikt forslag.
Styret ba om å få en oversikt over hvilke tiltak som instituttstyret har planlagt for IFIKKs økonomi. Vedlagt
følger IFIKKs tiltaksplan, vedtatt i instituttstyret 14. juni 2018.
I etterkant av fakultetsstyrets møte har det vært en diskusjon med instituttlederne der det 1) har vært
uttrykt skepsis til forslaget som ble lagt frem for fakultetsstyret 21. september fordi det innebar at
instituttenes rammer ble redusert og 2) har vært uttrykt behov for en grundigere redegjørelse for tidslinje
og årsaksforhold, motivert av behovet for læring. Et flertall av instituttlederne har gitt tydelig uttrykk for at
en konklusjon om støtte til IFIKK ikke bør tas før etter at en kartlegging foreligger. Se vedlagte e-poster av
20.9., 8.10. og 15.10.18 for nærmere detaljer om instituttledernes vurderinger.
Fakultetsledelsens oppfølging av de to punktene har vært som følger.
1) Fakultetet har tatt ut forslaget om øremerket tildeling til IFIKK fra fordelingen 2019 og har primært
jobbet med et alternativt forslag der inndekning av 10 MNOK av merforbruket skjer gjennom en
omdisponering i regnskapet for 2018 og er å betrakte som et lån til IFIKK som skal tilbakebetales og knyttes
bestemte betingelser til. Det er fakultetsledelsens vurdering at en midlertidig støtteordning vil være
nødvendig i en eller annen form.
Det er fortsatt delte meninger i instituttledergruppen om hvorvidt et slikt lån bør skje før resultatet av
kartlegging av tidslinje og årsaksforhold foreligger. IFIKKs instituttleder har gitt uttrykk for at det ikke spiller
en avgjørende rolle for instituttet om et lån skjer før eller etter årsskiftet 2018-2019. Etter diskusjonen med
instituttlederne er dekanens vurdering at en kartlegging gjennomføres før en diskusjon om støtteordning til
IFIKK.
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2) Dekanen igangsetter i samråd med instituttleder på IFIKK en kartlegging av den økonomiske situasjonen
som har oppstått på IFIKK. En slik kartlegging vil komme i tillegg til den arbeidsgruppen som var i arbeid
våren 2018.1 Hensikten med en ny og mer detaljert kartlegging er å sikre læring og forhindre lignende
hendelser i fremtiden.
Sammensetningen av arbeidsgruppen og dens mandat er ikke endelig avgjort. Fakultetsstyret vil bli
orientert om dette i møtet i november.

Vedlegg:
-

-
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Tiltaksplan for IFIKKs økonomi
Vedtatt i instituttstyret 14.6.18, saksnr 11/2018:
o Saksdokumenter:
 Saksframlegg
 Innspill til vedtatte driftskutt, behandlet i ledergruppas møte 5. juni
 Vedtatte kutt i IFIKKs driftsbudsjett
 Vedtatt dimensjonering av undervisningen med 15 % reduksjon i ressursbruk
E-poster av 20.9., 8.10. og 15.10.18

Mandat et til arbeidsgruppen våren 2018 var: «Arbeidsgruppen skal gjennomgå IFIKKs samlede ressursbruk og se
denne i forhold til instituttets inntekter. Muligheter for å kutte i utgifter og øke inntekter skal kartlegges. Hensikten
med gjennomgangen er å fremlegge en plan for instituttstyret for hvordan IFIKK skal komme i økonomisk balanse
senest innen 2024». Arbeidsgruppen hadde medlemmer fra instituttet og fakultetsadministrasjonen.

Inger-Johanne Ullern
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Monica Bakken
fredag 19. oktober 2018 14:49
Inger-Johanne Ullern
Fwd: Ettersending av diskusjonssak om fordeling 2019

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:

Fra: Tor Egil Førland <t.e.forland@iakh.uio.no <mailto:t.e.forland@iakh.uio.no> >
Dato: 20. september 2018 kl. 14:29:24 CEST
Til: Arne Bugge Amundsen <a.b.amundsen@hf.uio.no <mailto:a.b.amundsen@hf.uio.no> >
Kopi: Monica Bakken <monica.bakken@hf.uio.no <mailto:monica.bakken@hf.uio.no> >
Emne: RE: Ettersending av diskusjonssak om fordeling 2019

Gode dekan og direktør,
Jeg ser at fakultetsstyret har fått en ny versjon av fordelingsnotatet, der forslaget om 10 mill i nødhjelp til
IFIKK - og tilsvarende mindre til resten av fakultetet - er med i den avsluttende tabellen. Jeg ser også at forslaget
innebærer at to enheter ikke skal være med på hjelpepakka, nemlig DNIR og Fakultetssekretariatet (HF Felles). (Og
vel også Ibsen-senteret, som jeg antar skjuler seg bak "Fellestiltak annet" på ILN.) Jeg tror jeg skjønner den tekniske
grunnen til dette - nemlig at siden de 10 mill er en øremerking, forekommer reduksjonen dvs finansieringen av den
økte øremerkingen i form av reduserte studieplassmidler, som gjør at enheter uten studieplassmidler ikke berøres.
Den politiske grunnen er imidlertid vanskeligere å forstå, og jeg ber om at dette også er blant de tingene som blir
diskutert med instituttlederne fremover.
Jeg legger også merke til at min påpekning i møtet i går av at Andel -kolonnen i tabell 4 har feil
prosentuering for flere av 2018-tallene (men riktig for 2019), ikke har ført til noen korreksjoner. FS får seg med
andre ord fortsatt forelagt feilaktige tall. Disse feilene vil nok ikke få noen betydning for styrets diskusjon, men siden
de kommer på toppen av feilene i den avsluttende tabellen, forsterker de mitt inntrykk av at denne viktige saken
ikke har vært god nok forberedt.
Og for at dere ikke skal tro jeg bare er opphengt i små regnefeil og forglemmelser i denne sammenheng:
Det klart mest problematiske er etter mitt syn utilstrekkelig belysning av
(a) årsakene til at IFIKK havna i denne situasjonen - både
(a1) hvorfor instituttet fatta vedtak som leda til at de i dag ser ut til å ha årlige kostnader som er mer enn 20
mill høyere enn inntektene, og
(a2) hvorfor fakultetet ikke hindra (a1);
(b) hvordan IFIKKs fremtidige økonomi vil se ut (også etter 2022) og hvilke ytterligere konsekvenser - ut over
det som ligger i 2019-notatet - det vil kunne få for HFs øvrige institutter, og
(c) hvorfor fakultetsledelsen vil gi IFIKK en slik overføring nå i stedet for å la instituttet løse sine selvpåførte
økonomiske problemer selv og på lengre sikt ved å tillate dem et 10 mill større akkumulert merforbruk i 2019ff.
Jeg kan dessuten legge til
(d) hvilke planer IFIKK har for å komme i økonomisk balanse, og på hvilket tidspunkt, og
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(e) hvilke planer IFIKK har for å bli kvitt underskuddet på arbeidspliktregnskapet, som ser ut til å være nesten
like stort som det IAKH hadde for ti år siden (og som da tilsvarte ett års undervisning, og som vi den gang måtte
gjennom en skikkelig hestekur for å sanere).
Når jeg først er i gang, vil jeg også legge til en etterlysning av
(f) hvilke grep fakultetet vil ta for å hindre at tilsvarende meltdowns skal skje på samme institutt eller andre
institutter seinere.
Siden jeg ikke vil gjøre vanskelighetene deres større enn de allerede er foran det som må være et vanskelig
FS-møte i en vanskelig uke, sender jeg ikke denne mailen til hele ledergruppa. Pktene a-f ovenfor antyder imidlertid
hva jeg vil etterlyse i behandlingen av denne saken fremover.
TEF

-----Original Message----From: Monica Bakken [mailto:monica.bakken@hf.uio.no]
Sent: Tuesday, September 18, 2018 1:45 PM
To: ledermote@hf.uio.no <mailto:ledermote@hf.uio.no>
Subject: [ledermote] FW: Ettersending av diskusjonssak om fordeling 2019

Hei!

Ettersending også til ledermøtet i morgen.

Hilsen Monica

-----Original Message----From: Inger-Johanne Ullern <i.j.ullern@hf.uio.no <mailto:i.j.ullern@hf.uio.no> >
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Sent: Tuesday, September 18, 2018 12:56 PM
To: hf-fakstyre@hf.uio.no <mailto:hf-fakstyre@hf.uio.no>
Subject: [hf-fakstyre] Ettersending av diskusjonssak om fordeling 2019

Til fakultetsstyret,

Vedlagt ettersendes som varslet diskusjonssaken om fordeling 2019.

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern
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Inger-Johanne Ullern
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Tor Egil Førland <t.e.forland@iakh.uio.no>
mandag 8. oktober 2018 12:51
Arne Bugge Amundsen
Thorbjørn Nordbø; Eirik Welo; Monica Bakken; inst-ledergruppe@hf.uio.no
RE: [inst-ledergruppe] IFIKK og HF

Gode dekan,
Instituttlederne på IAKH, IKOS, ILN, ILOS, IMK og IMV er glad for at dekanen nå foreslår et lån fra HF Felles til IFIKK i
2019-budsjettet for å redusere IFIKKs akkumulerte merforbruk og dermed bringe instituttets økonomi raskere i
balanse. Dekanens nye forslag erstatter det tidligere forslaget om å omfordele 10 mill kr fra HFs øvrige institutter. Vi
ser fram til at betingelsene for det foreslåtte lånet til IFIKK spesifiseres, og at implikasjonene for fakultetets drift
forklares.
I instituttledermøtene september 2018 der IFIKKs økonomiske krise har blitt diskutert, har fakultetsledelsen blitt
bedt om å redegjøre for årsakene til at IFIKK i løpet av kort tid kunne gå fra et betydelig mindreforbruk til et
merforbruk av en slik størrelsesorden at det kaller på førstehjelp i mangemillionersklassen. Instituttlederne har
etterspurt både hvilke disposisjoner på IFIKK som førte til instituttets fallitt, og hva fakultetet har gjort for å
forhindre den. Vi savner fortsatt en slik redegjørelse.
For å bidra til opplysning av årsaksforholdene innen fakultetsstyret skal vedta budsjettet for 2019, har
instituttlederne på IAKH og ILOS sagt seg villig til å gjennomgå tilgjengelig materiale i form av IFIKKs
styredokumenter, protokoller fra Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger o.l. på vegne av
instituttledergruppen. Vi vil be om at andre relevante dokumenter, som referater fra fakultetets styringsdialoger
med IFIKK 2015-18, stilles til disposisjon for undersøkelsen. Målet er å bli ferdig til instituttledermøtet 24. oktober.
Undersøkelsen foretas i solidaritet med IFIKKs ledelse og for at vi alle kan lære av forløpet. Formålet med
undersøkelsen er å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak IFIKKs økonomiske krise, slik at liknende situasjoner
kan unngås i fremtiden. Av særlig interesse i så måte er følgene av å ha hatt et SFF - som om ikke lenge vil være
aktuelt på ILN og etter hvert også på IMV - og spørsmål knyttet til godkjenning og oppfølging av stillingsplanen,
lønnsfastsettelse, budsjettstyring og kontroll med undervisningsporteføljen og arbeidspliktregnskapene.
På vegne av nevnte instituttledere,
TEF
>-----Original Message---->From: Arne Bugge Amundsen [mailto:a.b.amundsen@hf.uio.no]
>Sent: Friday, September 28, 2018 3:46 PM
>To: inst-ledergruppe@hf.uio.no
>Cc: Thorbjørn Nordbø; Eirik Welo; Monica Bakken
>Subject: [inst-ledergruppe] IFIKK og HF
>
>Kjære instituttledere,
>
>Jeg viser til diskusjonssak om fordeling 2019 i fakultetsstyremøtet
>21.9.18 samt diskusjoner på instituttledermøtene 19.9.18 og 26.9.18.
>
>IFIKKs akkumulering av merforbruk vil ifølge langtidsprognosene være
>størst de første årene i perioden 2019-23. Samlet vil det akkumulerte
>merforbruket ved utløpet av langtidsperioden være så stort at
>instituttet ikke vil kunne oppnå resultatbalanse på mange år.
>
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>Mitt forslag vil nå være at HF bremser denne utviklingen ved å gi et
>midlertidig lån på 10 MNOK til delvis reduksjon av det akkumulerte
>merforbruket ved utløpet av 2018.
>
>I praksis gjøres dette ved at 10 MNOK av det akkumulerte merforbruket
>på IFIKK overføres til fakultetet/HF felles ved årsslutt og står
>oppført som et eget tiltak med merforbruk. Fakultetet vil dekke inn
>dette tiltaket ved å overføre midler fra andre tiltak under HF Felles
>som har mindreforbruk. Inndekning vil, om nødvendig, kunne gjøres over flere år.
>
>Dette betyr at øremerkingen av 10 MNOK til IFIKK i det opprinnelige
>forslaget til fordeling for 2019, tas ut og disse midlene fordeles til
>instituttene i henhold til fordelingsmodellen. Fordelingen til
>instituttene vil dermed ikke påvirkes av det midlertidige lånet.
>
>Det knyttes noen forutsetninger til løsningen, blant annet:
>IFIKK skal tilbakebetale det midlertidige lånet. Det må legges en plan
>for hvordan dette skal skje; hvor mye som skal tilbakebetales og når.
>Fakultetet har påbegynt en dialog med IFIKK og skal sammen legge en
>konkret plan for innholdet i en slik tilbakebetalingsplan. Det er klart
>at en tilbakebetalingsperiode vil måtte strekke seg over flere år og ta
>hensyn til IFIKKs økonomiske situasjon det enkelte budsjettår.
>Fordelen for IFIKK med en slik løsning er at instituttet, sammen med
>kommende avganger i årene fra 2023, raskere kan komme i akkumulert
>balanse. Ordningen gir også stor fleksibilitet mht tilbakebetaling.
>Fakultetet vil følge opp den økonomiske situasjonen tett sammen
>med IFIKK og legge opp til jevnlige møter. Viktige temaer som skal
>følges opp
>er:
>o
Justering av aktivitetsnivå gitt nivået på inntektene, inkludert
>gjennomgang og reduksjon i utdanningsporteføljen.
>o
Oppfølging av stillingsplanen og vurdering av mulighet for tilsettinger
>ved ledighet.
>o
Håndtering av plusstimer i timeregnskapet.
>o
Oppfølging av planen for kutt i drift.
>
>Mvh Arne
>
>
>
>-------->Arne Bugge Amundsen
>Professor of Cultural History
>Dean of Faculty of Humanities
>University of Oslo
>
>+47 922 44 774
>
>
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Inger-Johanne Ullern
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arne Bugge Amundsen <a.b.amundsen@hf.uio.no>
mandag 15. oktober 2018 11:52
hf-ledelse@hf.uio.no
[hf-ledelse] FW: IFIKK igjen

--------Arne Bugge Amundsen
Professor of Cultural History
Dean of Faculty of Humanities
University of Oslo
+47 922 44 774
-----Original Message----From: Tor Egil Førland
Sent: Monday, October 15, 2018 11:31 AM
To: Arne Bugge Amundsen <a.b.amundsen@hf.uio.no>
Cc: Monica Bakken <monica.bakken@hf.uio.no>; Thorbjørn Nordbø <thorbjorn.nordbo@hf.uio.no>; Eirik Welo
<eirik.welo@hf.uio.no>; Karen Gammelgaard <karen.gammelgaard@ilos.uio.no>; Bjørn Olav Utvik
<b.o.utvik@ikos.uio.no>; Piotr Garbacz <piotr.garbacz@iln.uio.no>; Peter Edwards <peter.edwards@imv.uio.no>;
Marika Lüders <marika.luders@media.uio.no>; Beate Elvebakk <beate.elvebakk@ifikk.uio.no>
Subject: IFIKK igjen
Gode dekan,
Takk for konstruktiv meningsutveksling på det ekstraordinære instituttledermøtet torsdag. Forslaget ditt der om å
ikke legge fram for FS på budsjettmøtet i oktober noe forslag om 10 mill kr i gave eller lån til IFIKK, men skyve et slikt
forslag ut i tid, endrer forutsetningene for instituttledernes behov for en øyeblikkelig undersøkelse av årsakene til
IFIKKs økonomiske krise. Både Karen og jeg er glade for mulighetene til å kunne bruke oktober til andre oppgaver.
Behovet for å få klarhet i årsaksforholdene før FS tar stilling til et ev forslag om en større overføring til IFIKK, er
imidlertid like presserende. Det samme gjelder behovet for klarhet i hvilke betingelser som knyttes til en mulig
overføring, hva enten det betegnes som et lån eller ikke.
I løpet av møtet torsdag tegnet det seg et alternativ til den hurtige, og dermed begrensede
instituttlederundersøkelsen, nemlig en grundigere granskning ledet av noen på UiO sentralt (nivå 1), i samarbeid
med noen fra HF (nivå 2), noen fra IFIKK og noen fra andre institutter (nivå 3). På grunnlag av den undersøkelsen må
det legges en realistisk plan for hvordan IFIKKs økonomi skal bringes i balanse, og den planen må instituttlederne
involveres i leggingen av. Både en slik granskning og utarbeidelsen av en slik plan krever noe tid. Å øke IFIKKs
handlingsrom før fallitten er grundig undersøkt, virker lite klokt.
Instituttlederne på IAKH, IKOS, ILN, ILOS, IMK og IMV er på denne bakgrunn enige om følgende:
- Forutsatt at dekanen snarest ber universitetsdirektøren forestå en granskning av årsakene til at IFIKK ifølge
fakultetets prognoser er i ferd å gå fra et akkumulert mindreforbruk på 5 mill kr ved inngangen av 2018 til et
merforbruk som uten ekstraordinære tiltak akkumuleres til 30-60 mill kr i 2022; og - Forutsatt at denne
granskningen også har medvirkning fra fakultetet, fra IFIKK og fra andre HF-institutter; og - Forutsatt at den
igangsettes i 2018 med sikte på ferdigstilling i første halvår 2019; og - Forutsatt at det før granskningen foreligger,
ikke legges fram forslag om eventuelle overføringer til eller inndekning av instituttets merforbruk utover forslaget
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om at HF dekker den delen av SFF-tilskuddet på 2 mill kr som UiO ikke dekker i 2019; - Ser instituttlederne ikke
lenger behov for den undersøkelsen av årsakene til IFIKKs økonomiske krise som ble skissert i vår mail av 8. oktober.
TEF
Tor Egil Førland
Professor, Instituttleder
Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo Tlf 2285 4893, mobil 934 24 686
http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/teforlan/index.html
Tor Egil Førland
Professor, Head of Department
Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo Ph +47 2285 4892, cell ph +47 934 24 686
http://www.hf.uio.no/iakh/english/people/aca/history/tenured/teforlan/index.html
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