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Orientering om IFIKKs økonomiske situasjon
Fakultetsledelsen legger fram rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på løsningsalternativer for
å sikre Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språks (IFIKK) økonomi som
orienteringssak til fakultetsstyret. Fakultetsledelsen ser også behov for å orientere styret om
arbeidet som i høst pågår på IFIKK for å følge opp rapporten, samt hvilke grep som foreslås for å sikre
tilstrekkelige undervisningsressurser på exphil og programfagene.
Bakgrunn for saken
IFIKK har hatt en stor forbedring i langtidsprognosene siden inngangen til 2019. Langtidsprognosen
for T1 i 2019 viste et akkumulert merforbruk på 73,9 MNOK i 2024, mens den nå per T2 2020 er nede
i et akkumulert merforbruk i 2024 på 27,6 MNOK. Brorparten av RBO-inntektene fra IFIKKs to ERCgrant kommer utenfor perioden for prognosen. IFIKK har også fått finansiering til nye studieplasser
som ikke er lagt inn i prognosen.
På bakgrunn av den alvorlige økonomiske prognosen i 2019 satte fakultetsledelsen i januar 2020 ned
en arbeidsgruppe som skulle arbeide fram konkrete, kort- og langsiktige løsningsalternativer for å
sikre IFIKKs økonomi, og ivareta forskningsfag og studier. 6. juni 2020 leverte arbeidsgruppen
rapporten til dekanatet, som oversendte denne til instituttledelsen. Fakultetsledelsen ba samtidig
om at rapportens grunnlagsmateriale og forslag til grep skulle bli utgangspunktet for en grundig
prosess på instituttet, der faggrupper og studenter ble involvert.
Instituttstyret ved IFIKK jobber høsten 2020 med å følge opp rapporten. Alle fagmiljøer arbeider nå
med å redusere undervisningstilbudet for å få ned ressursbruken, samtidig jobbes det målbevisst for
å få ned overskudd i timeregnskapene. Se vedlagt vedtakssak 6 til instituttstyremøtet 15. oktober
2020. Noen av arbeidsgruppas anbefalinger berører store strategiske veivalg. Arbeidsgruppa foreslår
blant annet at instituttet må vedta en faglig forsvarlig og økonomisk bærekraftig stillingsplan. I og
med at instituttet får ny ledergruppe ved nyttår, er det viktig at den ledergruppa har eierskap til de
helhetlige tiltakene som kreves.
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Exphil
Exphil står i en særposisjon ved instituttet, siden det er et obligatorisk emne i alle programfag ved
universitetet. Selv i den alvorlige økonomiske situasjonen har fakultetsledelsen og instituttet
fremholdt at exphil ikke skal rammes av de innsparingene instituttet må gjøre for å komme i
økonomisk balanse.
Universitetsstyret har ønsket å bli orientert om den økonomiske situasjonen på instituttet og hvilke
konsekvenser den eventuelt har for exphil. Fakultetet har derfor oversendt vedlagte orientering til
universitetsledelsen, som forberedelse til en orientering i universitetsstyremøtet 20. oktober 2020.
Gjennomgående er situasjonen blant undervisere på exphil og filosofi preget av stort arbeidspress.
Med kjente avganger og frikjøp vil ressurssituasjonen bli kritisk fra høsten 2021 – noe rapporten fra
arbeidsgruppen også slår fast. Det at IFIKK har fått et nytt ERC-grant etter at arbeidsgruppen leverte
sin rapport, bedrer økonomien, men vil samtidig gjøre undervisningsressurssituasjonen på filosofi og
exphil mer prekær.
I tråd med rapportens anbefalinger går derfor IFIKK og HF inn for at det allerede nå kunngjøres to
lektorstillinger som skal undervise på exphil. Det vil innebære at instituttstyret opphever sin
stillingsstopp. Virkningen i langtidsperioden av lønnskostnader til disse to stillingene vil tilsvare 8,5
millioner. Dette medfører at det vil ta lenger tid før IFIKK når en akkumulert balanse, men på
bakgrunn av kjente og forventede forbedringer i prognosen vurderer HF dette som forsvarlig.
Langtidsprognosen har forbedret seg med 46 millioner siden inngangen av 2019. IFIKK har god
inntjening, og at det ligger en vesentlig RBO-inntekt utenfor perioden for langtidsprognosen. I tillegg
kan inntekter fra nye studieplasser dekke omtrent 1 av de nye stillingene, så lenge ordningen varer.
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