
Institutter med økonomiske utfordringer ved HF perioden 2003-2018 
Nedenunder følger en oppsummering av de større økonomiske snuoperasjonene som er foretatt ved 
HF fra tiden rundt dagens instituttstruktur ble innført i 2005.  
 

1. 2003 ILF (som fra 2005 inngår i ILN)  
5,2 millioner i 2003, 3,5 millioner i 2004 og 1,7 millioner. i 2005. Til sammen 10,4 
millioner. 
 

2. 2007 ILOS  
Fakultetsstyret besluttet å styrke ILOS’ økonomi med 3 millioner over 3 år under 
forutsetningen av at instituttets administrative ressurser gjennomgås og evalueres. 
Ressurser avsettes fra fakultetet til å styrke økonomistyringen på ILOS i en 
overgangsperiode samt en kartlegging av hele emneporteføljen mht ressursbruk, 
tilgjengelige ressurser og studentgrunnlag. (FS 20 juni 2007) 
 

3. 2009 IKOS, ILOS, IAKH 
Hhv. 1 og 1,5 millioner gitt i midlertidig kompensasjon til IKOS og ILOS for krevende 
språkfag.  
1 millioner gitt til IAKH som ekstraordinær støtte under forutsetning av at instituttets 
økonomiske situasjon ble gjennomgått av en gruppe med deltagelse fra 
fakultetsledelsen. 
 

4. 2009 Ibsens skrifter1 
HF dekket i etterkant ca 3 mill. av bokprosjektet og stilte garanti for inntil 2,5 mill. for 
internettutgaven. Det ble ikke funnet alternativ finansiering av den. UiO dekket 5 mill 
av fagprosjektets underskudd og 4,5 mill. av bokprosjektet. 5 mill. fra Eckbos legater 
og 3,1 mill. fra Kulturrådet gikk også til å dekke kostnader i etterkant. 
 

5. 2011-2012 IMV 
IMV var også i en situasjon hvor man ville akkumulere et betydelig merforbruk. 
Instituttets økonomi ble gjennomgått og det ble foretatt store endringer. 
Studieporteføljen ble gjennomgått og endret, blant annet med færre emner og 
valgmuligheter. Fakultetet gikk inn med støtte i form av lønnsmidler i forbindelse 
med overføring av stillinger ved Folkemusikksamlingen til Nasjonalbiblioteket i tre år. 
Til sammen ca. 3,5 millioner. 

 
6. 2018 IFIKK 

FS vedtok i oktober en brofinansiering av toppforskningsmidlene fra UiO som falt 
bort. Til sammen 2,5 millioner.  

 

                                                      
1 Henrik Ibsens skrifter ble påbegynt på 1990-tallet, finansiert av Kulturdepartementet. I januar 2007 ble det 
åpenbart at prosjektet ikke lot seg realisere med de midlene som sto til rådighet. (Store overskridelser på 
prosjektet gjennom flere år, store udekkede finansieringsbehov). UiO måtte gå inn med dekning av kostnader i 
tillegg til Kulturdepartementet. 
 


