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Orientering om kartlegging av den økonomiske situasjonen på IFIKK
Det vises til O-sak 8 på fakultetsstyremøtet 26.10.18 om håndtering av den økonomiske situasjonen på
IFIKK:
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg/181026-o8-ifikk.pdf
I samråd med instituttleder på IFIKK, setter dekanen ned en uavhengig arbeidsgruppe som skal kartlegge
den økonomiske situasjonen som har oppstått på IFIKK. Hensikten med kartleggingen er å sikre læring og
forhindre lignende hendelser i fremtiden.
Arbeidet skal være ferdig til sommeren 2019. Den endelige rapporten legges fram for instituttledergruppen
og fakultetsstyret og skal kunne brukes av ledergruppene på instituttene. Rapporten skal være et bidrag inn
i fakultetets videre arbeid med økonomi- og virksomhetsstyring.

Medlemmer i arbeidsgruppen:
Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Jon Christian Ottersen, seniorrådgiver i Enhet for lederstøtte, gruppe for virksomhets- og økonomistyring
(VØS).
Fredrik Emil Olsbu, rådgiver i økonomiseksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Erik Handelsby, seksjonsleder i Seksjon for prosjekt/prosessforbedring ved Avdeling for administrativ støtte
(ADS).
Olsbu og Handelsby er sekretærer for gruppa.
Dekanen, fakultetsdirektøren, Gudleik Gromstad og økonomidirektør Ellen Johanne Caesar er
styringsgruppe for kartleggingen. Fakultetet ved dekanen eier prosessen.
Kartleggingen gjennomføres i flere faser. Den første fasen er en uavhengig kartlegging og beskrivelse av
hendelser som har ført fram til den økonomiske situasjonen ved IFIKK i dag. Denne delen av arbeidet skal
være ferdig til midtveis i vårsemesteret 2019. Det blir viktig å redegjøre for tidslinjen i utviklingen av
merforbruket, få fram beslutninger/prioriteringer på institutt, fakultet og UiO som kan bidra til at vi kan
forstå hva som har ledet frem til dagens situasjon, vurdere om det er forhold ved HFs interne
fordelingsmodell som har medvirket til situasjonen, se på inntekts- og kostnadsutvikling, se på resultater og
analyser for virksomheten samt andre forhold som gruppen måtte finne nødvendig.
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Arbeidsgruppen skal også snakke med interessenter/aktører på institutt- og fakultetsnivå for å danne seg et
bilde av hva som har skjedd og ledet fram til dagens situasjon.
Kartleggingsgruppen er sammensatt av personer fra andre enheter på UiO. Det er viktig at den første fasen
er en uavhengig kartlegging der kartleggingsgruppen ikke har egeninteresse i undersøkelsens utfall slik at
kunnskapsgrunnlaget som presenteres etter kartleggingen blir mest mulig objektivt.
Gruppen skal gjøre en kartlegging og økonomifaglig vurdering avskjermet fra eventuelle politiske forhold.
Arbeidsgruppens første oppdrag er å konkretisere og presisere mandatet. Det jobbes med dette nå. Når
forslag til endelig mandat foreligger (månedsskiftet november/desember), vil det legges fram for
styringsgruppen. Mandatet vil også diskuteres med instituttleder på IFIKK og instituttledergruppen på HF.
Dekanen vil ta beslutning om den endelige utformingen av mandatet.
Den andre fasen vil være en intern diskusjon på fakultetet der læring for å unngå tilsvarende situasjoner i
framtida vil være i fokus. Diskusjonene må føre til konkrete tiltak for å sikre bedre økonomi- og
virksomhetsstyring på institutt- og fakultetsnivå. Her må fakultetet og instituttene diskutere mer for å legge
opp til en god prosess. Fase 2 skal være ferdig til sommeren 2019.
Etter fase 1 og 2 må vi komme tilbake til spørsmålet om det skal utformes en økonomisk «hjelpepakke» til
IFIKK. Dette må i så fall tas inn i diskusjonen om tildelingen 2020. Fordeling 2020 diskuteres med
fakultetsstyret i september og vedtas i oktober.

