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Ressurssituasjonen ved Examen philosophicum (ex.phil.)                             
Ex.phil. er organisert ved Det humanistiske fakultet (HF) under Institutt for filosofi, ide- og kunst-
historie og klassiske språk (IFIKK), som siden 2017 har vært i en krevende økonomisk situasjon. 
 
Universitetsstyret har ved flere anledninger påpekt viktigheten av ex. phil. som et felles danningse-
lement i utdanningen ved UiO. Strategi2030 fremhever at studiene ved UiO skal stimulere til etisk 
refleksjon, kritisk tenkning, kreativitet og evne til problemløsning. Utdanningene skal utvikle stu-
dentenes samfunnsansvar og bevissthet om verdier og valg. For å bidra til å løse vår tids utford-
ringer, og møte studentenes samfunnsengasjement og ambisjoner, skal tverrfagligheten i studiene 
styrkes. UiO har særlig satset på å utvikle og styrke det tverrfaglige tilbudet på tvers av realfag, 
samfunnsvitenskap og humaniora. Ex.phil gir verdifull felles kompetanse for alle studentgrupper, 
både underveis i studiene og i et livslang læring perspektiv. 
 
 
Tidligere behandling i Universitetsstyret 
På grunnlag av ressursmessige utfordringer ved IFIKK/ex.phil. reiste Universitetsstyret i sitt møte 
19. juni 2018 spørsmål om hvorvidt UiO over de siste årene har nedprioritert ex.phil. eller ikke. 
Man var også opptatt av hvordan endringen i UiOs fordelingsmodell fra 2018 med innføring av 
kandidatinsentivet samt tidligere rammekutt har påvirket fordelingen til HF og videre til IFIKK og 
ex.phil. Det vises i tillegg til tidligere behandlinger i Universitetsstyret 5. februar 2019 (O-sak 2) og 
7. mai 2019 (V-sak 6) – begge med tittel «Ressurssituasjonen for Examen Philosophicum (exphil)». 
Vedtaket fra møtet 7. mai 2019 lyder slik: 
  

«Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen 
Philosophicum (exphil) til orientering. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret 
med en redegjørelse for spørsmålet om et gradselement for exphil-utdanningen. UiO vil 
følge ressurssituasjonen over tid og gjennomføre en evaluering av exphil som involverer 
både studenter og ansatte.» 

 
Under følger en redegjørelse fra Universitetsdirektøren vedrørende situasjonen ved ex.phil. 
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Orienteringen til Universitetsstyret i mai 2019 
Ei arbeidsgruppe med representanter fra UiO sentralt og fra HF la fram sin rapport for Universi-
tetsstyret i mai 2019. Den konkluderer med at ex.phil. ikke er nedprioritert. Fra denne rapporten 
sakser vi følgende hovedpunkter: 
 

«Undervisningsopplegget for ex.phil. ble lagt om i 2017, og antallet timer som brukes på 
undervisning på ex.phil. ble da redusert. Med 40 timer forelesning og 14 timer seminarun-
dervisning ligger ex.phil. likevel godt over minstekravet på 20 timer for slike emner og an-
tall undervisningstimer ligger også over andre større innføringsemner ved UiO. 
 
Det tilbys nå en seminarvariant og en variant med selvstudium. Selvstudiumvarianten er et 
tilbud til studenter som av en eller annen grunn ikke har anledning til å følge seminarun-
dervisningen. Enkeltemnestudenter kan følge undervisningen og ta eksamen. Seminarvari-
anten sikrer tettere oppfølging. Den består av to obligatoriske innleveringer, en semester-
oppgave og en digital hjemmeeksamen og er den varianten som gir klart best resultater i 
form av gjennomføring med en strykprosent på 3,2% høsten 2018. Dette er svært tilfreds-
stillende resultater. 
 
Studiepoeng per student på ex.phil. har økt med ca. 8 siden omleggingen, og ligger i 2018 13 
poeng per student over gjennomsnittet for HF-fakultetet. Selv om timebruken på ex.phil.-
studiet er redusert siden 2016, er altså resultatene forbedret. 
 
Går vi lengre tilbake i tid er det to hovedtrekk som det er verdt å fremheve. 

• I 2002 ble ex.phil. lagt om fra 30 til 10 studiepoeng. Dette medførte en betydelig 
nedgang i produksjon av studiepoeng og inntjening, samtidig som behovet for res-
surser til undervisningen gikk ned. 

• Tilbake i 1992, da ex.phil. lå rett under universitetsstyret, var det kun universitets-
lektorer som underviste på ex.phil. I dag er færre stillinger knyttet kun til ex.phil. 
mens flere førstestillinger på filosofi underviser også på ex.phil. Antall undervis-
ningstimer per student viser en dobling fra nivået i 1992. 

Det er også viktig å bemerke at IFIKKs instituttstyre våren 2018 vedtok redusert timebruk i 
alle fag, men valgte å skjerme ex.phil. for ytterligere reduksjon.» 
 

Orienteringen følger vedlagt. 
 
Arbeidsgruppe ved HF/IFIKK – juni 2020 
De økonomiske utfordringene ved IFIKK er betydelige – ifølge instituttets langtidsprognose fra mai 
2020 vil man ha opparbeidet seg et akkumulert merforbruk på 32 MNOK i 2024. På dette grunnla-
get ble det nedsatt ei arbeidsgruppe med representanter fra fakultetet og instituttet med mandat 
som i korte trekk gikk ut på å foreslå løsningsalternativer for å sikre at IFIKK går i isolert balanse, 
altså driftsbalanse, så raskt som mulig, samtidig som instituttet ivaretar forskningsfag og studier.  
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Arbeidsgruppa konkluderer med behov for reduksjon av kostnader ved IFIKK, som i stor grad er 
knyttet til fagdimensjonering ved å redusere emnetilbudet og bedre det interne samarbeidet om 
undervisningstilbudet. Fra arbeidsgruppas rapport sakser vi følgende oppsummering: 
 

«Et vesentlig moment i mandatet er å etablere et beslutningsgrunnlag for fakultetsstyret 
når det gjelder behovet for ansettelser av universitetslektorer som underviser på exphil som 
følge av avganger.  
 
Grunnlagsmaterialet viser at IFIKK våren 2020 har 10 ansatte for mye, og det krever følge-
lig en neddimensjonering for å komme i isolert balanse. For å samtidig sikre forskningsfag 
og studier ved instituttet foreslår gruppen følgende tiltak:  
 

• Hovedtiltaket vil være å redusere kostnader, fordi økte inntekter er en mer usikker 
og uforutsigbar strategi, selv om dette også er mulig i form av studiepoengproduk-
sjon, økt gjennomføring og økte eksterne forskningsmidler.  

• Alle studieprogrammene ved instituttet må gjennomgås for å redusere emneporte-
føljen og ressurser brukt til undervisning.  

• Prinsipper for fagdimensjonering: (1) Fagene med størst misforhold mellom inn-
tektsgenerering og lønnskostnader må kutte relativt mest, siden det er her den po-
tensielle økonomiske gevinsten er størst. (2) Instituttet må sikre driften av alle sine 
studieprogrammer og ta hensyn til forskningssterke fag som generer inntekter fra 
forskning og publisering.  

• Emnetilbudet bør reduseres, og det bør bli større samsvar mellom hvilke emner som 
tilbys og hvilken inntjening emnene gir til instituttet. Det anbefales å søke samar-
beid både internt på IFIKK, på fakultetsnivå og på institusjonsnivå.  

• Instituttet må vedta en faglig forsvarlig og økonomisk bærekraftig stillingsplan.  
• Fagene bør i større grad enn hittil sees samlet, i alle fall i en overgangsfase, slik at 

instituttet får økt fleksibilitet og ansatte kan undervise på flere fag der det er faglig 
forsvarlig.  

• Det må sikres tilstrekkelig med undervisningsressurser til exphil. Ressurssituasjo-
nen på exphil er, selv på kort sikt, preget av usikkerhet. Situasjonen kan i verste fall 
bli kritisk allerede høsten 2021, men ressurssituasjonen vil bli mer avklart våren 
2021, og det vil være et egnet tidspunkt for instituttledelsen å avgjøre om de vil be 
fakultetsstyret om nytilsettinger i lektorstillinger for å dekke undervisningsbehovet 
på exphil.» 

 
Arbeidsgruppas rapport følger vedlagt. 
 
25. september 2020 behandlet HFs fakultetsstyre fordelingen for 2021. Saksnotatet peker på at 
HFs langtidsprognose for perioden 2020-2024 tilsier at fakultetet fortsatt har stramme rammer for 
virksomheten, men prognosen for andre tertial i år viser en forbedring i økonomien. Når det gjel-
der IFIKK spesielt, har de fortsatt en utfordrende økonomisk situasjon med store akkumulerte 
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merforbruk i langtidsperioden. IFIKK har imidlertid en forbedring i langtidsprognosene siden for-
rige prognose som i hovedsak skyldes at det er faste ansatte som har sluttet og som ikke blir erstat-
tet. Både regnskap og langtidsprognose for IFIKK indikerer at de er på vei i riktig retning når det 
gjelder økonomi. IFIKK fikk nå i høst tilsagn på et ERC-prosjekt, som på sikt også vil være med på 
å påvirke økonomien i riktig retning. I tillegg vil fakultetet og da spesielt IFIKK få nye studieplasser 
fra høsten 2021 som følge av revidert nasjonalbudsjett der regjeringen deler ut nye studieplasser til 
UiO. Dette vil også ha en positiv innvirkning på økonomien til instituttet på sikt.  
 
I etterkant er HFs ledelse blitt bedt om å redegjøre for oppfølgingen av arbeidsgrupperapporten 
spesielt og øvrige forhold rundt ex.phil. mer generelt, herunder emneevaluering og arbeidsmiljøun-
dersøkelse. HFs tilbakemelding følger vedlagt; tilbakemeldingen inkluderer oppdaterte eksamens-
tall vedr. ex.phil. for perioden H2016-V2020. Hovedpunktene er: 
 

− Både HF og IFIKK har forpliktet seg til å skjerme exphil fra kutt.  
− Gjennomgående er situasjonen i fagmiljøet preget av stort arbeidspress. Med kjente av-

ganger og frikjøp vil ressurssituasjonen bli kritisk fra høsten 2021 – noe rapporten fra Ar-
beidsgruppe IFIKK også slår fast.  

− 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 instituttsty-
ret opphever sin stillingsstopp. En økonomisk situasjon i bedring gjør at tiltaket vurderes 
som forsvarlig. 

− Det er ikke gjennomført periodisk emneevaluering høsten 2020 som opprinnelig planlagt. 
Bakgrunnen for dette er den krevende situasjonen knyttet til koronapandemien og innfø-
ring av ny reform i emnet våren 2021. 

 
Fordelingsmodellen ved UiO – innføring av kandidatinsentiv fra 2018 
Det ble i 2017 innført et kandidatinsentiv i det nasjonale finansieringssystemet. Året etter ble det 
samme iverksatt ved UiO. I begge tilfeller er kandidatinsentivet finansiert ved at studiepoenguttel-
lingen er redusert. Dette hadde i utgangspunktet negativ effekt for HF, beregnet til 1,7 mill. kroner. 
 
En slik teknisk justering av finansierings- og fordelingsmodeller skal imidlertid ikke ha økonomisk 
effekt i innføringsåret. I fordelingen for 2018 ble derfor HF kompensert for det beregnede tapet ved 
at fakultetets basiskomponent på varig basis ble oppjustert med 1,7 mill. kroner. 
 
Det har vært reist forslag om at ex.phil. skulle motta 1/18 av kandidatmidlene for å kompensere for 
redusert studiepoenguttelling.1  Som det framgår av avsnittene ovenfor, er HF allerede kompen-
sert. I tillegg ville et slikt forslag hatt potensielt negative effekter – på flere måter: 
 

− I 2019 ville HF tapt penger om forslaget var blitt gjennomført. 
− Finansieringen av HF ville blitt mer eksponert for (skiftende) resultater. Det bryter med 

vedtatte prinsipper for UiOs interne fordelingsmodell som vektlegger en langsiktig basis 
framfor økt vekt på resultatuttelling. 

                                                 
1 Ex.phil. utgjør 10 studiepoeng, som er 1/18 av en bachelorgrad på totalt 180 studiepoeng. 
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− Ex.phil. ville hatt en finansiering som i større grad var avhengig av andre fakulteters resul-
tater (kandidater) enn av prioriteringer på HF og egne resultater. 

Ved Seksjon for virksomhets- og økonomistyring (VØS) ble det i juni 2019 utarbeidet et notat om 
innføringen av kandidatinsentivet i den interne fordelingsmodellen fra 2018 og konsekvensene for 
HF generelt og ex.phil. mer spesielt. Notatet følger vedlagt.  
 
Oppsummering 
Ex. phil. er et sentralt felles danningselement i utdanningen ved UiO, og det gjør det naturlig at 
UiO har et særlig fokus på å følge dette emnet særskilt. Det krevende økonomiske situasjonen på 
HF og IFIKK forsterker dette behovet. Både HF og IFIKK har forpliktet seg til å skjerme ex.phil. fra 
kutt. Den forbedrede økonomiske situasjonen ved HF, kombinert med innretningen på fordelingen 
for 2021, som bedrer den økonomiske situasjonen for fakultetene gir et bedre grunnlag for å sikre 
tilstrekkelige ressurser til dette viktige fellesemnet.    
 
Den varslede emneevalueringen ved ex.phil. er utsatt, dels på grunn av koronapandemien og dels 
på grunn av en planlagt studieendring våren 2021.  
 
Undervisningsopplegget ved ex.phil. er endret, resultatene er forbedret og ressurssituasjonen føl-
ges aktivt opp. Økonomien er i bedring og muliggjør en styrking av ex.phil. med to nye stillinger.  
 
Fordi ex.phil. er et sentralt fellesemne ved Universitetet i Oslo, vil universitetsdirektøren følge si-
tuasjonen ved ex.phil. tett for å sikre en forsvarlig ressurssituasjon, og jevnlig orientere Universi-
tetsstyret om situasjonen. Universitetsdirektøren vil i samråd med HF ta initiativ til at en evalue-
ring gjennomføres så raskt som mulig. 
 
 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør      
 Ellen Johanne Caesar 

direktør avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring 
 
 
Fem vedlegg: 

1. Sak i Universitetsstyret 7. mai 2019 (V-sak 6) 
2. Notat fra juni 2019 vedr. spørsmålet om deler av kandidatinsentivet skulle tilfalle 

HF/ex.phil. 
3. Arbeidsgrupperapport fra HF om den økonomiske situasjonen ved IFIKK per 2020 
4. Svar fra HF på spørsmål fra universitetsdirektøren, herunder eksamenstall fra ex.phil.  
5. Tabell og figur som viser antall vitenskapelig ansatte samt avlagte studiepoeng ved IFIKK 

2015-2019. 
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Fra  Universitetsdirektøren  

Sakstype: Vedtakssak 
Møtesaksnr. 
Møtenr.: 
Møtedato: 

V-sak 6 
4/2019 
7. mai 2019 

Notatdato: 25. april 2019 
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Enhet for Lederstøtte/VØS: Magnus Otto Rønningen og Jon 

Christian Ottersen 
Fra HF-fakultetet: Thorbjørn Nordbø, Karen M Haugland og 
Rasmus G. Andresen  

 

 
Ressurssituasjonen for Examen Philosophicum (exphil) 

1. Bakgrunn 
Visert til behandling av O-sak 2 fra styremøtet 5.2.2019 om «Ressurssituasjonen for Examen 
Philosophicum (exphil)». Vedlagt følger rapport som beskriver utvikling i ressurssituasjonen for 
exphil ved institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK). Parallelt med 
utredning om exphil, er utviklingen av den økonomiske situasjonen ved IFIKK kartlagt. Under 
følger hovedfunn fra disse to arbeidene.   

2. Hovedproblemstillinger 
Universitetsstyret reiste i sitt møte 19. juni 2018 spørsmål om;  

• Hvorvidt UiO over de siste årene har nedprioritert exphil eller ikke. 
• Hvordan endring i UiOs fordelingsmodell fra 2018 med innføring av kandidatinsentivet samt 

tidligere rammekutt har påvirket fordelingen til HF og videre til IFIKK og exphil.  

3. Utvikling i ressurssituasjonen for exphil 

Undervisningsopplegget for exphil ble lagt om i 2017, og antallet timer som brukes på undervisning 
på exphil ble da redusert. Med 40 timer forelesning og 14 timer seminarundervisning ligger exphil 
likevel godt over minstekravet på 20 timer for slike emner og antall undervisningstimer ligger også 
over andre større innføringsemner ved UiO. 

Det tilbys nå en seminarvariant og en variant med selvstudium. Selvstudiumsvarianten er et tilbud 
til studenter som av en eller annen grunn ikke har anledning til å følge seminarundervisningen. 
Enkeltemnestudenter kan følge undervisningen og ta eksamen. Seminarvarianten sikrer tettere 
oppfølging. Den består av to obligatoriske innleveringer, en semesteroppgave og en digital 
hjemmeeksamen og er den varianten som gir klart best resultater i form av gjennomføring med en 
strykprosenten på 3,2% høsten 2018. Dette er svært tilfredsstillende resultater. 
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Studiepoeng pr student på exphil har økt med ca. 8 siden omleggingen, og ligger i 2018 13 poeng pr 
student over gjennomsnittet for HF-fakultetet. Selv om timebruken på exphil studiet er redusert 
siden 2016, er altså resultatene forbedret. 

Går vi lengre tilbake i tid er det to hovedtrekk som det er verdt å fremheve. 

• I 2002 ble exphil lagt om fra 30 til 10 studiepoeng. Dette medførte en betydelig nedgang i 
produksjon av studiepoeng og inntjening, samtidig som behovet for ressurser til undervisningen 
gikk ned.  

• Tilbake i 1992, da exphil lå rett under universitetsstyret, var det kun universitetslektorer som 
underviste på exphil. I dag er færre stillinger knyttet kun til exphil mens flere førstestillinger på 
filosofi underviser også på exphil. Antall undervisningstimer pr student viser en dobling fra 
nivået i 1992. 

Det er også viktig å bemerke at IFIKKs instituttstyre våren 2018 vedtok redusert timebruk i alle 
fag, men valgte å skjerme exphil for ytterligere reduksjon.  

4. Økonomisk utvikling ved IFIKK 
Samlet sett har IFIKK fått redusert sitt reelle handlingsrom med i underkant av 20 mill. kroner 
siden 2014. Den bevilgningsbaserte inntekten for IFIKK er på oppunder 75 mill. kroner i 2019. 

Oppunder 1/3 av det reduserte handlingsrommet har sitt utspring i generelle vedtak gjort av 
universitetsstyret; - rammekutt og ABE-kutt som er pålagt alle enheter ved UiO utgjør for IFIKK 
ca. 4,5 mill. kroner, utfasing av den varige toppforskningsstøtten til avsluttede SFFer utgjør 1 mill. 
kroner fra 2019 og ytterligere 1 mill. kroner fra 2020.  

Innføring av kandidatinsentivet fra 2018 representerer en reduksjon for exphil på totalt 72.000,- 
kroner i 2019. 

De øvrige 2/3 av det reduserte handlingsrommet er knyttet til forhold ved IFIKK - reduserte 
resultater og nedgang i prosjektinntekter utgjør ca. 7-8 mill. kroner, mens endret sammensetning 
av stillingstyper (mange lektorstillinger er omgjort til førsteamanuensis/professor-stillinger) til 
dyrere stillinger samt økt lønnsnivå gir økte personalkostander på ca. 5,5 mill. kroner. 

5. Oppsummering 
Undervisningsopplegget for exphil ble lagt om i 2017, og antallet timer brukt på undervisning på 
exphil ble da redusert.  

Nivået på undervisningstilbudet er imidlertid opprettholdt på et nivå som ligger godt over normen 
for timer på et slikt emne og også over andre sammenlignbare innføringsemner ved UiO. 
Omleggingen har ikke gitt dårligere resultater for gjennomføring og tallene viser en økning i antall 
produserte studiepoeng pr student.  

Studietilbudet ved exphil er ikke nedprioritert, og dagens ressursbruk på exphil sikrer et forsvarlig 
tilbud slik studieordningen tilsier. 

IFIKK har de senere årene fått en betydelig reduksjon i sine inntekter og sitt handlingsrom. 
Timebruken ved IFIKK er betydelig og nødvendig redusert gjennom endringer i undervisningen. 
Da IFIKKs instituttstyre våren 2018 vedtok redusert timebruk i alle fag, valgte de å skjerme exphil 
for ytterligere reduksjon. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på examen 
Philosophicum (exphil) til etterretning.   

 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør                                                              Ellen Johanne Caesar 

              direktør virksomhets- og økonomistyring 
 
Vedlegg: «Ressurssituasjonen for examen philosophicum (exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og 
kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)» 
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Ressurssituasjonen for examen philosophicum (exphil) ved Institutt for 

filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) 
 

Bakgrunn 
I universitetsstyret i juni 2018 ble det reist spørsmål om UiO over de siste årene har nedprioritert 

exphil eller ikke.  

En arbeidsgruppe har på bestilling fra rektor sett på ressurssituasjonen for exphil og for Institutt for 

filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag (IFIKK) som eier studieemnet exphil. Arbeidsgruppa har 

bestått av: Karen M Haugland (administrativ leder IFIKK), Magnus Otto Rønningen (seniorrådgiver 

Lederstøtte), Jon Christian Ottersen (seniorrådgiver Lederstøtte) og Thorbjørn Nordbø (ass. 

fakultetsdirektør HF). Sekretær for arbeidsgruppa: Rasmus G. Andresen (seniorrådgiver HF).  

Styringsgruppe for arbeidet har vært: Ellen Johanne Caesar (direktør for virksomhets- og 

økonomistyring), Hanna Ekeli (avdelingsdirektør Avd. for studieadministrasjon) og Monica Bakken 

(fakultetsdirektør HF).  

Arbeidsgruppa har på bakgrunn av mandatet som ble gitt og en vurdering av hva som er mulig å 

fremskaffe av dokumentasjon, utarbeidet en kort rapport om ressurssituasjonen for exphil. En annen 

arbeidsgruppe har sett på den økonomiske situasjonen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie 

og klassiske fag.  

Oppsummering 
IFIKK har de senere årene fått reduserte inntekter og timebruken er betydelig og nødvendig redusert 

med endringer i undervisningen, men nivået på undervisningstilbudet i exphil er opprettholdt på et 

nivå som ligger over normen for undervisningstimer på slike emner. Studietilbudet ved exphil er ikke 

nedprioritert og dagens ressurstilgang sikrer et forsvarlig tilbud slik studieordningen tilsier. 

Kort historikk 
Rapporten konsentrerer seg om ressurssituasjonen for exphil og IFIKK de siste årene, men det er 

relevant å bruke 1992 som et referansepunkt. Det er tre skillelinjer i den nyere historien om exphil 

som er viktige i beskrivelsen av utviklingen av ressurssituasjonen. Den første er den organisatoriske 

flyttingen av exphil i 1993. Exphil var før dette direkte underlagt rektor, men ble flyttet til HF. Den 

andre er kvalitetsreformen i 2003, der omfanget av exphil ble redusert fra et helt semesters studium 

til et 10 studiepoengs emne. Den tredje er endringen av undervisningstilbudet på exphil, som ble 

godkjent av rektor i 2017.  

1993 
I 1991 var det 15 universitetslektorer på exphil, men det var samtidig en utstrakt bruk av timelærere. 

Mange av disse fikk fast ansettelse. I følge DBH var det i 1992 29 universitetslektorer ansatt på exphil. 

I 1993 ble exphil overført fra UiO til HF i 1993. Etter dette er ikke exphil lenger en egen enhet, så 

antallet stillinger fremkommer ikke i DBH.  Det må antas at det var de samme 29 

universitetslektorstillingene som ble overført til HF i 1993 og at stillingene ble overført med 

lønnsmidler. I perioden fra 1993 til 2009 gjør UiO mindre justeringer i budsjettfordelingen, men 

øremerket finansiering fases gradvis ut og resultatfinansiering blir et viktigere element i fordelingen. 

Selv om exphil ble overført til HF ble alle faglige avgjørelser fortsatt tatt av et eget råd for exphil 

under universitetsstyret.  
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2003 
I 1992 var exphil normert til et semesters studie, tilsvarende dagens 30 studiepoeng. I 2002 ble exphil 

lagt om og redusert til et 10 studiepoengsemne, slik det er i dag. Denne vesentlige endringen av 

omfanget betyr også en reduksjon i studiepoengproduksjonen og inntjening. I 1992 ble det avlagt 

157.800 studiepoeng ved exphil, mens det i 2018 ble avlagt 31.290 studiepoeng. Dagens 

studiepoengproduksjon er altså ca. 20 prosent av hva den var da exphil ble overført til fakultetet.   

2017 
I 2016 utarbeidet en arbeidsgruppe ved IFIKK et forslag til en justering av undervisningsopplegget for 

exphil. Forslaget ble godkjent av rektor i januar 2017. Endringene var motivert av et ønske om å gi 

studentene mer akademiske ferdigheter gjennom et annet undervisningsopplegg og av et behov for 

å redusere instituttets ressursbruk og bygge ned et stort overskudd på timeregnskapet. Det var 

behov for å ha et faglig godt, men mindre ressurskrevende undervisningstilbud for at instituttet 

skulle klare å dekke undervisningen med en stab hvor andelen av lektorer var stadig synkende og 

stadig flere i førstestillinger bidro inn i undervisningen.  

Exphil 
Exphil er et obligatorisk emne på 10 studiepoeng som inngår i alle studieprogrammer på UiO, både 3- 
og 5-årige. Studieprogrammene bestemmer selv når i studieløpet kandidatene skal ta emnet. Exphil 
er UiOs største emne med opp til 2 500 registrerte studenter hvert semester. Det tilbys to ulike 
undervisningsvarianter 

 en seminarvariant, som er forbeholdt studenter med opptak på program (Seminarvarianten 
tilbys unntaksvis enkeltemnestudenter dersom det er ledige plasser etter det ordinære 
opptaket) og  

 en selvstudiumsvariant, for enkeltemnestudenter og kandidater som ikke oppfyller kravene 
til deltakelse på seminarvarianten.  

Undervisningstimer 
Fra og med høstsemesteret 2017 ble det innført en ny modell for undervisnings- og 
vurderingsopplegg ved exphil. Endringen var dels motivert av et ønske om å gi studentene andre 
ferdigheter og dels av et behov for å redusere ressursbruken. Forholdet mellom forelesninger og 
seminarundervisning ble endret, og det ble lagt mer vekt på akademiske ferdigheter. 
Seminarvarianten, som tidligere bestod av en ukentlig dobbelttime med undervisning i fjorten uker, 
ble endret slik at det nå kun blir gitt undervisning annenhver uke. Eksamen består av en 
semesteroppgave samt en digital hjemmeeksamen.  
 
Undervisningen på seminarvarianten gir studentene 40 timer forelesning og 14 timer 
seminarundervisning, inkludert to obligatoriske innleveringsoppgaver. Dette gir til sammen 54 timer 
undervisning. Eksamen på seminarvarianten består av en semesteroppgave og en to-timers 
hjemmeeksamen. Studentene på selvstudiumsvarianten kan følge forelesningene og har en 
skoleeksamen. 
 
Siden eksamen på seminarvarianten består av semesteroppgave og en to-timers hjemmeeksamen, 
kan exphil regnes som et kunnskapsemne med både integrert vurdering og sluttvurdering. 
Minstekravet til timeantall på et kunnskapsemne med integrert vurdering er 20 timer. Exphil-
undervisningen, med 54 timer undervisning, ligger betydelig over dette minstekravet.  
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Også sammenlignet med andre store innføringsemner ved UiO ligger antall undervisningstimer på 

exphil relativt høyt:  

 EXPHIL03: 54 timer 

 SVEXFAC03: 46 timer. 

 FIL1005:  48 timer 

 FIL1001:  42 timer 

 HIS1100:  40 timer 

 STV1000:  40 timer 

 PED1001:  40 timer (per 10 sp.) 
 
Tallene inkluderer ikke timer som brukes til læringsaktiviteter som f.eks. obligatoriske innleveringer, 
og er kun overordnet timetall slik tilbudet til studentene står i emnebeskrivelsene. 
 
IFIKK har de siste årene kommet i en krevende økonomisk situasjon samtidig som 
arbeidspliktregnskapet viser at det gis mer undervisning enn det bemanningen tilsier. Våren 2018 
vedtok instituttstyret en reduksjon i timebruken ved alle fagene, men styret valgte å skjerme exphil 
fra ytterligere reduksjon.  
 

Timebruk 
Før 2017 ble det gitt 28 timer seminar og 28 timer forelesning, som til sammen ble 56 timer 

undervisning. I den nye ordningen får studentene 14 timer med seminarundervisning og 40 timer 

med forelesning, som til sammen blir 54 timer undervisning. Antallet timer undervisning er nesten 

det samme, men forholdet mellom seminar og forelesning er endret. Dette gir en betydelig 

reduksjon i antall timer exphil-undervisningen krever.  

Exphil-undervisningen krever samlet omkring 7-8 000 timer per semester, avhengig av antallet 

studenter. 

Timebruk på undervisning på exphil 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 

Exphil 8826 10356 9344 11721 9925 8567 6862 7807 
 

Gitt et snitt på 48 seminargrupper pr semester kostet undervisningen i den gamle ordningen 84 timer 
pr. gruppe (28 timer x faktor 3) x 48 grupper, pluss 336 timer for forelesningene (28 timer x faktor 4 x 
tre parallelle forelesninger) = 4.368 timer per semester. Tilsvarende timekostnad for den nye ordning 
er 2.490 timer. 
 
Den gamle ordningen kostet i tillegg 2,5 timer pr student i individuell veiledning, mens de nå får 
skriftlig tilbakemelding på obligatorisk innlevering, som koster 1,5 time pr student. Gitt 1.700 
studenter pr semester, gir dette en reduksjon på 1.700 timer. 
 

Studiepoeng og gjennomføring 

Exphil består i praksis av to emner (EXPHIL03 og EXPHIL03E) med undervisning på norsk og engelsk. 
Vi skiller ikke på de to emnene i grunnlaget. Derimot skiller vi mellom selvstudiumsvarianten og 
seminarvarianten. På seminarvarianten har studentene 40 timer forelesning og 14 timer 
seminarundervisning, inkludert to obligatoriske innleveringsoppgaver. Studentene på 
selvstudiumsvarianten kan følge forelesningene og har en skoleeksamen. 
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Selvstudiumsstudentene har høy andel kandidatfrafall (kandidatnummerert, men ikke bestått) og 
høy strykprosent (innlevert besvarelser som ikke blir vurdert til beståttkarakter), sammenlignet med 
seminarvarianten. Både enkeltemnestudenter og programstudenter gjør det dårlig på 
selvstudiumsvarianten. Enkeltemnestudentene er relativt få på seminarvarianten, flere om våren enn 
om høsten, og de gjør det generelt sett dårligere enn programstudentene (unntak ett semester med 
få studenter). 
 
Det er en positiv utvikling de siste årene for avlagte studiepoeng og antall beståtte kandidater. 

Endringene i 2017 for eksamensordningen på seminarvarianten (som primært tilbys 

programstudenter), der man blant annet gikk fra 14 til 7 dobbelttimer seminarundervisning samt 

obligatorisk oppmøte på fire av de seks første seminarundervisningene, kan ha gitt positive effekter. 

En forklaring kan være at endringene i eksamensordningen har gjort det tydeligere for studentene 

hva som forventes av dem. 

 
Frafall exphil – selvstudiumsvarianten og seminarvarianten1 
 

 

 

                                                           
1 Tall er hentet direkte fra FS eller beregnet på tall direkte fra FS. Pga. manglende data i datakilden for våren 
2016 og bakover. Den aktuelle datakilden er under utarbeidelse og endelig form er ikke klar med det aller 
første. 

VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST
Antall vurderingsmeldte 2 627 1 202 1 134 761 837 779
Antall kandidater 2 706 578 512 364 458 435
Antall møtt 376 297 273 211 274 261
Antall sensurert 363 294 265 208 267 258
Antall stryk 137 113 77 49 74 53
Antall bestått 226 181 188 159 193 205
totalfrafall emne 91.4% 84.9% 83.4% 79.1% 76.9% 73.7%
frafall meldt-kandidat 73.1% 51.9% 54.9% 52.2% 45.3% 44.2%
frafall meldt-møtt 85.7% 75.3% 75.9% 72.3% 67.3% 66.5%
strykprosent 37.7% 38.4% 29.1% 23.6% 27.7% 20.5%
Antall vurderingsmeldte 1 542 2 261 2 098 2 545 2 111 2 695
Antall kandidater 2 1 145 1 398 1 110 1 448 1 170 1 496
Antall møtt 1 106 1 381 1 097 1 423 1 127 1 479
Antall sensurert 1 106 1 381 1 097 1 423 1 122 1 475
Antall stryk 66 55 44 66 49 47
Antall bestått 1 040 1 326 1 053 1 357 1 073 1 428
totalfrafall emne 32.6% 41.4% 49.8% 46.7% 49.2% 47.0%
frafall meldt-kandidat 25.7% 38.2% 47.1% 43.1% 44.6% 44.5%
frafall meldt-møtt 28.3% 38.9% 47.7% 44.1% 46.6% 45.1%
strykprosent 6.3% 4.0% 4.0% 4.6% 4.4% 3.2%

Selvstudium

Seminarvarianten

2016 2017 2018
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En betydelig reduksjon i timebruk på instituttet har ikke gitt dårligere resultater. Tvert imot er 

resultatene bedre enn før omleggingen og resultatene er bedre for exphil enn for fakultetet samlet.  

 

Studiepoeng per student/heltidsekvivalent (registrert høst) 

 2015 2016 2017 2018 

HF 35,52 37,4 36,96 38,96 

Exphil 41,69 44,35 50,09 52,69 
 

Studiepoengproduksjonen på EXPHIL03 og EXPHL03E varierer, fra 23.270 i 2010 til 31.220 i 2018.  

Gjennomsnittet i perioden 2009-2018 er 28.010 og de tre siste årene ligger alle over gjennomsnittet. 

Studiepoengproduksjon mellom 27.000 og 29.500 vil være et godt estimat for forventet inntekt slik 

utviklingen har vært siste 10 år. 

 

På den andre siden så ser det ut til at UiO tar opp litt færre programstudenter i 2017 (og tentativt i 

2018, registreringsfristen er ikke ferdig ennå), noe som kan få betydning for 

studiepoengproduksjonen på exphil. Emnet ligger ikke lenger kun i første studieår, så det er ikke gitt 

at dette er en god indikator på studiepoengproduksjonen. 

Årsverk og stillingsressurser 
Det er i dag 14 personer ansatt kun på exphil. Imidlertid har skillet mellom exphil og filosofi gradvis 
blitt bygget ned ved tilsettinger de siste 10-12 årene i og med at samtlige stillinger i filosofi har vært 
kunngjort med undervisningsplikt på alle nivåer, inkludert exphil. Dette er også tilfelle for de to 
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tilsettingene av universitetslektorer som ble gjort i 2017. Ansatte ved idéhistorie bidrar også inn i 
undervisning på exphil. 
I 1992 var det 29 lektorstillinger på exphil, før emnet overføres til HF i 1993. I motsetning til i 1992 er 

det nå ikke lenger kun universitetslektorer som underviser ved exphil. Siden undervisningen i dag gis 

av ansatte på både exphil og filosofi, i tillegg til at gjennomføringsstipendiater og ansatte ved 

idéhistorie også bidrar, er antall timer og ikke antall stillinger, den mest nøyaktige måleenhet.  

Nedenfor er en oversikt over antall timer brukt på exphil-undervisning i 1992 da emnet lå direkte 

under rektor, i 2016 før omlegging av undervisningstilbudet, og dagens situasjon. 

Arbeidspliktregnskapet gir pålitelige tall for årene fom. 2016. Tallet for timer brukt til undervisning i 

1992 er basert på antallet lektorstillinger. 

  1992 2016 2017 2018 

Timer 36 859 21 065 18 492 14 669 

Studiepoeng 157 800 29 080 29 920 31 290 

Timer per studiepoeng 0,23 0,72 0,62 0,47 

 
For å kunne sammenligne kan vi bruke undervisningsplikten i en universitetslektorstilling som 

målenhet. Undervisningsplikten for en universitetslektor under 62 år er 1271 timer. 14.669 timer 

undervisning i 2018 tilsvarer 11,8 lektorstillinger. Sammenligner vi antallet stillinger på exphil i 1992 

og antall studiepoeng som ble avlagt ville dagens antall studenter og antall avlagte studiepoeng, tilsi 

ca. 6 stillinger.  

 

 

Avganger og tilsettinger ved IFIKK 2005-20019 
I årene 2005 til 2019 har det vært 46 avganger og 37 tilsettinger ved IFIKK.  
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Ved faget filosofi har det vært 32 avganger hvorav 26 hadde lektorplikt. Av de 25 som hadde 

lektorplikt var det 8 som hadde personlig opprykk til førstestillinger. De er registrert i SAP som 

førsteamanuenser og professorer, men har samme undervisningsplikt som lektorer. Det var 16 

tilsettinger, hvorav tre med lektorplikt, i samme periode. To av lektorene har personlig opprykk til 

førstestilling. Ved Idéhistorie har det vært 6 avganger og 7 tilsettinger. Ved klassisk har det vært 3 

avganger, hvorav 2 lektorer, og 7 tilsettinger, hvorav én lektor. I samme periode har det vært 5 

avganger og 8 tilsettinger, hvorav en lektor, ved kunsthistorie.  

Ordningen med personlig opprykk i vitenskapelige stillinger som ble innført på 90-tallte har medført 

at mange ansatte ved exphil har fått personlig opprykk, men de beholder undervisningsplikten i 

lektorstillingen de ble tilsatt i. Instituttet har ønsket at også ansatte i førstestillinger ved filosofi skal 

undervise på exphil. De siste semestrene har også ansatte på idéhistorie gitt undervisning. Ansatte i 

førstestillinger som underviser på exphil har dermed gradvis økt. Da denne gruppen har lavere 

undervisningsplikt, medfører dette en mer kostnadskrevende undervisning. Denne utviklingen har 

skjedd parallelt med at stadig flere fag ved HF har tatt i bruk lektorstillinger som en følge av 

kvalitetsreformen og økt krav om oppfølging av den enkelte student.    

Budsjettfordelingsmodell 
Både UiO og HFs budsjettfordelingsmodeller er basert på rammestyring som prinsipp.2 Dvs. at UiOs 

tildeling til fakultetene i svært liten grad er øremerkede midler. Tildelingen forklares eksempelvis 

med studieplasser og infrastruktur i basiskomponenten og med uttelling på resultatelementer, men 

midlene er ikke øremerket et spesielt formål.  Fakultetene viderefordeler midlene til instituttene 

basert på egen fordelingsmodell (modellen varierer fra fakultet til fakultet) og prioriteringer. IFIKK 

fordeler ressurser mellom instituttets fagområder og undervisningsaktiviteter (herunder exphil) 

basert på instituttets egne prioriteringer, konkretisert i stillingsplaner. 

UiO vedtok å endre budsjettmodell i 2008. Dagens modell har dermed virket fra 2009. I den nye 

modellen fikk HF en øremerket tildeling til Norsk for internasjonale studenter. De andre fagene var 

ikke øremerket. HF vedtok sin budsjettmodell i 2009, med virkning fra 2010. I all hovedsak følger HF 

UiOs modell, men det var et dilemma for fakultetet at alle studieplassene HF mottok knyttet til lavere 

grad var plassert i kategori F, den laveste finansieringskategorien. Blant HFs 60 fag er det stor 

forskjell på hvor kostnadskrevende fagene er. Konserveringsstudiet er f.eks. i Sverige plassert i 

samme finansieringskategori som medisinstudiet, men siden studiet ved UiO er organisatorisk 

tilknyttet HF, er det her finansiert i laveste finansieringskategori. Musikkvitenskap, som også 

inneholder individuell undervisning i instrumentene studentene velger, er kostnadskrevende. Det 

samme gjelder nybegynnerundervisning i de mange språkfagene, ikke minst i ikke-indoeuropeiske 

språk. HF har også fag med særlig kostnadskrevende utstyrsbehov, spesielt musikkvitenskap, 

konservering, arkeologi og medievitenskap.  

Skulle fagmangfoldet ved HF opprettholdes, var det nødvendig med en solidarisk omfordeling 

mellom fagene. Fakultetsstyret vedtok at en pott skulle settes av til vitenskapelig utstyr. 

Fakultetsstyret vedtok også en intern vekting av studieplasser, basert på hvor undervisningskrevende 

                                                           
2 Rapport fra finansieringsmodellutvalget, 1. mars 2007, side 2-3: 

«Modellen bygger på rammestyringsprinsipper, dvs. at styret formulerer føringer og mål, mens enhetene 
bestemmer hvordan disse skal oppnås. Så lenge oppgavene blir løst tilfredsstillende, kan enhetene fritt 
omdisponere alle midler som ikke eksplisitt er øremerket. Fordelingskriteriene er på overordnet nivå og fanger 
ikke eksplisitt opp alle aktiviteter.» 
Kilde: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-
finansieringsmodell/Finansieringsmodellutvalgets%20sluttrapport.pdf  
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fagene er. Forslag til hvordan fagene skulle vektes kom fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra 

flere institutter, og forslaget ble deretter diskutert med instituttlederne før fakultetsstyret fattet 

vedtaket. Fakultetsstyret har vedtatt mindre revisjoner av HFs budsjettfordelingsmodell to ganger 

senere, men har opprettholdt den interne vektingen av studieplasser.  

Vekting av studieplasser i HFs budsjettmodell, lavere grad: 

 Musikkvitenskap vektes med faktor 2,5 

 Språk med begynnerundervisning III (arabisk, japansk, kinesisk og hebraisk) vektes med 
faktor 2 

 Språk med begynnerundervisning II (slaviske og klassiske samt persisk, tyrkisk, hindi, urdu, 
sanskrit og irsk) vektes med faktor 1,6 

 Konservering vektes med faktor 1,5 

 Språk med begynnerundervisning I (germanske og romanske) vektes med faktor 1,3 

 Examen philosophicum vektes med faktor 0,5 

 Øvrige fag vektes med faktor 1 
 
Studieplassene til exphil ble vektet lavest da det er et gjentagende begynneremne og det emnet med 

fleste studenter ved UiO, slik at man har mulighet for å fylle seminargruppene på en annen måte enn 

man har på fag med færre studenter, og som skal tilby flere emner for å fylle en hel bachelorgrad. En 

måling på IFIKK fra 2018 av lærernes tidsbruk viser også at det faktisk krever dobbelt så mange 

undervisningstimer per studiepoeng på filosofi, idéhistorie og kunsthistorie sammenlignet med 

exphil. Målingen viste også at gresk og latin krevde 6 ganger så mange undervisningstimer som exphil 

per studiepoeng.  

Studieplassene ved HF fordeles etter avlagte studentårsverk. Da modellen ble vedtatt i 2009 ble de 
fordelt etter gjennomsnittet for perioden 2005-2008. Denne fordelingen ble ikke justert før modellen 
skulle revideres i 2013. Gjennomsnittet 2009-2012 ble da lagt til grunn. Det viste seg at det hadde 
skjedd store endringer i studentårsverk fordelt på instituttene i løpet av de fire årene. For å unngå 
store endringer i budsjettrammen hvert fjerde år vedtok fakultetsstyret at studieplassene heretter 
skulle fordeles årlig basert på et flytende fireårs gjennomsnitt for studentårsverk. Endringen med 
fordeling av studieplasser på bakgrunn av en nyere rekke år, og overgangen til et fireårig glidende 
snitt ble gjort gjeldene fra 2015. 
 

 Vektingen av studieplasser begunstiger en rekke kostnadskrevende fag, flere av disse med få 

studenter.  

 Studieplassene fordeles på basis av studentårsverk, dette begunstiger fag med mange 

studenter. 

 Mens studieplassene er vektet, er satsene for studiepoeng den samme for alle fag på 

fakultetet. Dette er også en faktor som fagene med stor studenttilgang tjener på. 

Inntekts- og utgiftsutvikling ved exphil og IFIKK 
En annen arbeidsgruppe ser på instituttets økonomiske utvikling, men arbeidsgruppe for exphil har 

blitt bedt om å si noe om inntekts- og utgiftsutviklingen ved exphil sammenlignet med instituttet 

forøvrig. Det er flere utfordringer med dette.    

IFIKK har en ramme og HF regnskapsfører ikke utgifter og inntekter ned på fagnivå. Det er som 

tidligere beskrevet heller ikke bare ansatte ved exphil som underviser på emnet. Det vi kan si er at 

lønnskostnadene har økt ved at færre lektorstillinger og flere førstestillinger bidrar i undervisningen.  
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Samtidig er exphils andel av IFIKKs inntjening på studier økende i perioden fra 2010 da HF innførte 
nåværende fordelingsmodell. Exphil har hatt en økt tildeling av studieplasser fra 2010 (350) til 2019 
(457). Disse fordeles på bakgrunn av avlagte studentårsverk.  Dette er en bedre utvikling enn resten 
av IFIKK. I 2010 var 37,8 % av IFIKKs studieplasser knyttet til exphil. I 2019 er 53,1 % av studieplassene 
knyttet til exphil. Studieplassene er vektet, så dette innebærer at exphils andel av IFIKKs 
studieplassfinansiering har økt fra 19% til 30,5%.  Satsene for studiepoeng er ikke vektet. Dermed 
kommer 53 % av instituttets studiepoenginntjening fra exphil i 2019. 
 

 

Den økonomiske utviklingen ved IFIKK og de andre instituttene 
HF budsjettfordelingsmodell virker fra 2010. Det er dermed interessant å se på den økonomiske 
utviklingen også et par år før den nye modellen. Som vedlegg følger tre grafer som viser utviklingen 
ved HFs 7 institutter i denne tiårsperioden. Den første grafen viser forandringen i inntekter på basis 
per år og den andre grafen viser prosentvis forandring i inntektene fra 2008. Den tredje grafen viser 
akkumulert resultat. (Beløpene er i nominelle, ikke inflasjonsjusterte, størrelser.) 
 
Grafene viser at innføringen av en ny fordelingsmodell ikke har noe umiddelbar økonomisk 
konsekvens for IFIKK. Det er ikke noe entydig mønster som viser en særskilt negativ innvirkning på 
IFIKK sammenlignet med de andre instituttene.  
 
Inntjeningen øker frem mot 2013 før den faller. De akkumulerte resultatene øker til det passerer 20 
millioner i mindreforbruk i 2015, før også dette synker.  Dette har flere årsaker. De to vesentligste 
årsaken er reduksjon i produserte studentårsverk, som gir lavere uttelling i fordelingen fra HF-
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fakultetet til instituttet (ca. 5 mill), og IFIKKs andel av institusjonelle rammekutt og ABE-kutt til HF 
(ca. 5 mill). Utfasing av den varige toppforskningsstøtten utgjør så langt 1 mill. kroner for IFIKK. 
Utover dette kommer en generell reduksjon i resultater og prosjektinntekter som utgjør 2-3 mill. i 
reduksjon av inntekter for IFIKK. Utfasing av instituttets SFF følges i all hovedsak av reduserte 
kostnader.  IFIKK er også i perioden tildelt midlertidig midler fra HF-fakultetet til faglige 
prioriteringer.  
 
Utover reduksjonen i inntekter, påvirkes utviklingen av akkumulert resultat også av økning i samlede 
personalkostnader på ca. 5 mill. kroner. Antall kombinerte stillinger er økt med tilsvarende reduksjon 
i undervisningsstillinger. Antall faste vitenskapelige stillinger ligger nå på 2013-nivå. 
 

Øremerket tildeling 

I mandatet ble arbeidsgruppa bedt om å vurdere virkningene av å innføre øremerket finansiering til 

exphil. En slik øremerking vil være i strid med UiOs fordelingsmodell, som er basert på rammestyring. 

En modell med øremerking vil også være resistent mot endringer i studenttallet.  Dersom antallet 

studenter øker vil man få for liten bemanning og motsatt dersom antallet studenter minsker. En 

øremerket modell vil også være til hinder for det faglige samarbeidet der også filosofi og idéhistorie 

bidrar inn i undervisningen. Etter tilbakemelding fra styringsgruppa er det arbeidsgruppas oppfatning 

at det ikke er noen forslag om å innføre øremerket tildeling og heller ikke noe behov for å utrede 

dette temaet videre.  

Oppsummering 
IFIKK har redusert antallet timer brukt på undervisning på exphil, samtidig så er antallet 

undervisningstimer på seminarvarianten høyere enn kravene og sammenlignbare emner. Endringen i 

studietilbudet i 2017 har ikke gitt dårligere resultater for gjennomføring. 

Nedgangen i antallet studenter siden 90-tallet, og reduksjonen i uttelling til et 10-studiepongsemne 

har redusert inntjeningen, men også ført til at det er behov for færre tilsatte.  

IFIKK har de senere årene fått reduserte inntekter og timebruken er betydelig og nødvendig redusert 

med endringer i undervisningen, men nivået på undervisningstilbudet i exphil er opprettholdt på et 

nivå som ligger over normen for undervisningstimer på slike emner. Studietilbudet ved exphil er ikke 

nedprioritert og dagens ressurstilgang sikrer et forsvarlig tilbud slik studieordningen tilsier.  
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1409 Institutt for medier  og kommunikasjon
1431 Institutt for arkeologi, konservering og historie
1432 Institutt for kulturstudier og orientalske språk
1433 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
1434 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
1435 Institutt for lingvistiske og nordiske studier
1436 Institutt for musikkvitenskap
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Spørsmål om en andel av kandidatuttellingen til ex.phil.                             
 
 

1. Innledning 
Under følger en redegjørelse fra Seksjon for virksomhets- og økonomistyring vedrørende 
spørsmålet om en andel av kandidatinsentivet skal gjelde for ex.phil.-utdanningen. 
 

2. Oppsummering 
Tekniske modellendringer skal ikke gi bevilgningsmessige endringer i innføringsåret. Dette 
er et premiss UiO har lagt til grunn ved alle justeringer i sin modell, også ved omleggingen fra 
2018. HF er derfor gitt økonomisk kompensasjon på 1,7 mill. kroner i basistildelingen fra 
2018 for å utligne for overgangen til kandidatinsentivet. Endringer i resultatene, positive eller 
negative, gir imidlertid uttelling.   
 
Beregningene av de økonomiske konsekvensene dersom 1/18-del av kandidatinsentivet skulle 
tilfalle ex.phil., er bygget på premisset om budsjettnøytral innføring. HF ville da fått økte 
kandidatmidler på 3 mill. kroner og en reduksjon i basis på 1,3 mill. Differansen på 1,7 mill. 
kroner tilsvarer den økningen HF i stedet har fått i basis på 1,7 mill. kroner. Den varige 
tildelingen ville da blitt mer resultatavhengig.  
 
Beregningene viser at HF ville tapt vel 72.000,-  i resultatuttelling for 2019, og vunnet i 
underkant av 200.000,- i 2020. Hvorvidt studentene tar en grad som gir uttelling i 
kandidatproduksjonen, er ikke noe ex.phil. selv kan kontrollere. Her er de prisgitt hva det 
enkelte fakultet og institutt som har ansvar for sine studieprogrammer, gjør. Økt produksjon 
av kandidater i årene som kommer kan gi økte inntekter til HF. Dersom antall kandidater 
skulle synke, ville HF få reduserte inntekter.  
 
Vi gjør oppmerksom på at denne saken gjelder Universitetsstyrets fordeling av midler til 
fakulteter og enheter på tilsvarende nivå. UiOs fordelingsmodell synliggjør grunnlaget for 
bevilgningene til enhetene, men bestemmer ikke prioriteringene når det gjelder 
gjennomføring av aktiviteter. HF bestemmer selv sine prioriteringer. Dersom interne 
mekanismer ved HF skulle medføre uheldige konsekvenser for institutter/fagmiljøer, har HF 
naturligvis full frihet til å endre sin interne viderefordeling. 
 

3. Finansieringsmodellen – overgang til et kandidatinsentiv 
27. juni 2018 sendte Det humanistiske fakultet (HF) et notat til rektor med «anmodning om 
kompensasjon for bortfall av studiepoenginntekter for examen philosophicum». I møte med 
HF 13. mars 2019 ble spørsmål om virkningen av justert finansieringsmodell og overgang til 
et kandidatinsentiv gjennomgått og oppklart. Dette notatet redegjør for dette spørsmålet og 
vi starter med å gi en kort oversikt over fordelingsmodellen, se neste side.   
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Svarte tall = fakultetene samlet. Røde tall = HF. 
 
Fordelingsmodellen bestemmer ikke fordelingen til fakulteter og tilsvarende enheter. 
Modellen viser hvordan inntektene er opptjent og er et hjelpemiddel for styret ved at den gir 
en ramme for budsjettdiskusjonen og knytter beslutningene til dimensjonering, strategi og 
resultatmål. I tillegg har det vært viktig å gjøre modellen mest mulig transparent, dvs. at 
grunnlaget for enhetenes rammer framstår tydelig og knyttes til kjerneoppgavene i størst 
mulig grad.   
 
Opprinnelig, da modellen ble innført i 2008, var tilpasningselementet utelukkende et 
restledd, dvs. den delen av bevilgningen som ikke kunne knyttes til innholdselementene i 
fordelingsmodellen. Tilpasningselementet har ellers i alle år først og fremst vært benyttet for 
å forenkle regneoppgavene knyttet til generelle rammekutt eller -styrking. Det har ingen 
annen funksjon; totalrammen er utgangspunkt for disponering av midler på fakultetsnivå. På 
samme måte er det totalrammen som er utgangspunkt for en rammeøkning eller et -kutt. I 
møtet 13. mars 2019 kom det fram at det ved HF har rådet en misforståelse om at det kun 
skulle være restleddet som var gjenstand for uspesifiserte bevilgningsendringer, og at en 
kompensasjon som ble synliggjort i restleddet dermed ikke kunne betraktes som varig. Den 
misforståelsen burde nå være ryddet av veien. 
 
Det er to prinsipper som det er særlig viktig å kjenne til når det gjelder fordelingsmodellens 
virkemåte: Det ene er prinsippet om fri disponering innenfor en samlet ramme, og det andre 
er prinsippet om at tekniske modellendringer ikke skal gi bevilgningsmessige endringer i 
innføringsåret.1  Prinsippene gjennomgås nedenfor. 

                                                 
1 Årene etterpå vil resultatendringer gi bevilgningsendringer i tråd med endringene som ble innført i modellen. 
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Prinsipp nr. 1: Inntekter ≠ Utgifter – fri disponering 
Det nasjonale finansieringssystemet og UiOs fordelingsmodell bedrer gjennomsiktigheten i 
grunnlaget for tildelingene, men styrer ikke hva pengene skal brukes til. Prinsippet er fri 
disponering av midler på underliggende nivåer. Det er liten grad av direkte øremerking når 
det gjelder anvendelsen av de bevilgede midlene, men disponeringen må naturligvis skje 
innenfor rammen av føringer og mål som er gitt fra overordnet nivå. 
 
Prinsippet gjelder på alle nivåer: Fra Kunnskapsdepartementet overfor UiO, fra UiO overfor 
fakultetene og fra et fakultet overfor underliggende institutter. Vi viser i denne forbindelse til 
følgende dokumentasjon: 
 

Prop. 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementet, side 281:2 
«Finansieringssystemet er eit nasjonalt system som gir ei samla rammeløyving til kvar 
institusjon. Rammeløyvinga består av ein basisdel og ein resultatbasert del. 
Finaniseringa skal gi institusjonane handlingsrom for eigne strategiske val og 
prioriteringar. Det er opp til institusjonane sjølv å avgjere korleis rammeløyvinga, det 
vil seie basisdelen og den resultatbaserte delen, best skal nyttast for å nå dei nasjonale 
måla for sektoren.» 
 
Ny finansieringsmodell – forslag til fordelingsmodell ved UiO, 1. mars 2007, side 2-3:3 
«Modellen bygger på rammestyringsprinsipper, dvs. at styret formulerer føringer og 
mål, mens enhetene bestemmer hvordan disse skal oppnås. Så lenge oppgavene blir 
løst tilfredsstillende, kan enhetene fritt omdisponere alle midler som ikke eksplisitt er 
øremerket. Fordelingskriteriene er på overordnet nivå og fanger ikke eksplisitt opp alle 
aktiviteter.» 
 

Prinsipp nr. 2: Aktivitet ≠ Modell – budsjettnøytralitet ved innføring/endring 
Aktiviteter og resultater styrer tildelingene. Den tekniske modellkonstruksjonen skal ikke i 
seg selv ha betydning for bevilgningsnivået, og derfor har Universitetsstyret vedtatt at 
tekniske endringer i modellen skal ha nullvirkning i innføringsåret for endringene.4  En 
eventuell innføring av nye resultatelementer innebærer naturligvis heller ikke at det er flere 
midler til fordeling. Denne budsjettnøytraliteten har følgende konsekvenser i innføringsåret, 
avhengig av om resultatdelen av bevilgningen øker eller reduseres: Færre resultatmidler gir 
en varig økt basis, mens økte resultatmidler gir en varig redusert basis. 
 
Dette prinsippet er nedfelt bl.a. i følgende dokumenter: 
 

Ny finansieringsmodell – forslag til fordelingsmodell ved UiO, 1. mars 2007, side 2:5 
«Innføringen av modellen skal ikke i seg selv bety en omfordeling mellom enhetene. 
Men det blir foreslått å synliggjøre begrunnelse for alle bevilgningene til fakulteter og 
tilsvarende faglige enheter. Alle bevilgninger skal knyttes til en av de fire oppgavene 

                                                 
2 https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter/Fagdepartementenes-
proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S-/  
3 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-
finansieringsmodell/Finansieringsmodellutvalgets%20sluttrapport.pdf  
4 Resultatendringer som ville ha gitt bevilgningsendring etter gammel modell, blir naturligvis gjennomført. 
5 Se fotnote 3. 
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(forskningsbasert utdanning osv.) og en av de tre bevilgningskategoriene (basis, 
resultat, satsinger).» 
 
Justeringer i intern fordelingsmodell i 2018, notat til dekanmøtet 29. mars 2017, side 
2:6 
«[Det] innstilles på å implementere endringene i KDs finansieringssystem ved UiO fra 
2018, slik at den ligger nærmest opp til prinsippene i KDs modell (…). Innføringen 
skjer budsjettnøytralt, det vil si at endringene ikke får økonomisk effekt og påvirker 
ikke enhetenes rammer i fordelingen for 2018 (endringer utlignes i enhetenes 
basiskomponent).» 

 
4. Det humanistiske fakultet – resultatmidler 2018 

Nedenfor følger en enkel oversikt over resultatinsentivene til HF i fordelingen for 2018. 
Første tallkolonne gjelder den faktiske fordelingen, basert på de vedtatte endringene i den 
interne fordelingsmodellen. Andre tallkolonne gir en tentativ fordeling, basert på samme 
resultater, men gitt en videreføring av gammel fordelingsmodell der 2017-prisene er justert 
med sats for lønns- og prisstigning. 
 

Insentiv 2018:faktisk 2018:tentativ Kommentar 
Studiepoeng 86 220 102 843 Lavere uttelling pga. 

kandidatinsentivet 
Kandidater 17 612 0 Nytt insentiv 
Utveksling 3 582 2 758 Endret uttelling Erasmus+ 
Sum utdanning 107 414 105 601  
Doktorgrader 10 834 11 842  
Publ.poeng 15 572 17 155 Endret tellemåte 
EU-midler 1 889 2 627  
NFR-midler 5 861 6 767  
BOA-midler 702 0 Nytt insentiv 
Sum forskning 34 858 38 391  
Sum totalt 142 272 143 992  
Differanse 1 720   Lagt til i basis 

 
Differansen på 1,7 mill. kroner er lagt til i basistildelingen til HF på varig basis. Dette følger 
av prinsippet om budsjettnøytralitet ved tekniske endringer i fordelingsmodellen. Dermed 
økte den langsiktige basistildelingen til HF noe på bekostning av mer skiftende 
resultattildelinger.7 
 
HFs interne beregning på 1,4 mill. kroner 
I HFs notat fra 27. juni 2018 beregner de sitt tap pga. omleggingen av UiOs interne 
fordelingsmodell til 1,4 mill. kroner. Det er et regnestykke som bare ser på 
resultatelementene uten å ta hensyn til at HF er gitt en varig kompensasjon i basis. 

                                                 
6 https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/dekaner/moter/2017/sakspapirer/04-
05/sak-3-saksnotat.pdf  
7 Det kan ellers være verdt å legge merke til at den faktiske uttellingen til HF for summen av studiepoeng- og 
kandidatinsentivet overstiger den tentative uttellingen for studiepoeng etter gammel fordelingsmodell. 
Forskjellen er på tett oppunder 1 mill. kroner. 
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5. Flere kandidatmidler til HF? 

Gjennomgangen så langt viser med andre ord at endringene i UiOs interne fordelingsmodell 
som følge av endringer i det nasjonale finansieringssystemet, verken ga større eller mindre 
bevilgning til HF i 2018. Modellendringene vil derimot kunne ha budsjettmessig effekt i 
etterfølgende år – avhengig av de faktiske resultatene som fakulteter og enheter oppnår. Når 
det gjelder HF og ex.phil. spesielt, er det i tillegg pekt på følgende utfordring: 
 
Omleggingen av det nasjonale finansieringssystemet medførte bl.a. et nytt kandidatinsentiv 
som ble finansiert ved å redusere studiepoenginsentivet. For UiOs studieprogrammer i sin 
alminnelighet vil reduserte studiepoenginntekter kunne oppveies av inntekter knyttet til det 
antall kandidater man uteksaminerer. Det gjelder imidlertid ikke ex.phil. som er et 
studieprogram uten «kandidatproduksjon». HF har på dette grunnlaget ment at det ville 
være rimelig om 1/18 av kandidatinsentivet tilfalt ex.phil. – 1/18 fordi en bachelorgrad 
innebærer at det er avlagt 180 studiepoeng og at 10 av disse 180 stammer fra 
gjennomføringen av ex.phil. Vi vil knytte seks kommentarer til dette: 
 

1. Kravet om 1/18 kan ikke gjelde hele kandidatinsentivet, men bare insentivmidler 
knyttet til bachelorkandidater og fem-/seksårige profesjonsstudier. Kravet kan heller 
ikke gjelde HFs egne kandidater når tildelingen til HF beregnes. 
 

2. Om det skulle vært gjennomført allerede fra og med 2018, følger det av prinsippet om 
budsjettnøytralitet at HFs basistildeling ville reduseres med samme beløp som man 
vant gjennom økt kandidatuttelling. Våre utregninger viser at økte kandidatmidler til 
HF ville utgjort så vidt over 3 mill. kroner. Men i stedet for en økning i 
tilpasningselementet på 1,7 mill. kroner, ville HF fått en reduksjon i 
tilpasningselementet på 1,3 mill. kroner. 
 

3. Vi kan med andre ord slå fast at kravet om økt kandidatuttelling ville gitt større 
avhengighet av resultatmidler for HF på bekostning av den mer langsiktige 
basistildelingen. Universitetssamfunnet generelt har som regel vært opptatt av at 
resultatavhengigheten ikke skal bli for stor. Kravet om økt resultatavhengighet bryter 
derfor med etablerte premisser. 
 

4. Hovedspørsmålet, som inneholder et krav om en andel av andre fakulteters 
kandidatmidler, innebærer økt bevilgningsmessig risiko for HF. Andre fakulteters 
resultater har man selv svært liten mulighet til å påvirke, og HF ville dermed i noen 
grad bli nødt til å leve med konsekvensene av andres prioriteringer. 
 

5. Hva så med årene etter 2018? I henhold til UiOs fordelingsmodell ville HF tapt midler 
i fordelingen for 2019 (vel 70 000 kroner), men vunnet noe mer i fordelingen for 
2020 (oppunder 200 000 kroner) om kravet om økte kandidatmidler skulle vært 
imøtekommet. Det er naturligvis mulig å tenke seg at tallet på kandidater øker i årene 
framover, og at økt kandidatuttelling dermed potensielt kunne gi økte inntekter til 
HF. Garantier om bedre resultater er vanskelig å gi, og potensialet for økte tap er til 
stede dersom antall kandidater skulle synke. 
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6. Det er mulig å tenke seg at saken egentlig handler om å øremerke flere midler direkte 
fra Universitetsstyret til ex.phil. Det bryter i så fall med en annen type hevdvunnen 
praksis der styret tradisjonelt har vært svært tilbakeholdne med å gripe inn i 
fakultetenes disposisjonsrett. Øremerking av midler har i liten grad vært ansett som 
en tjenlig måte å styre på. 

 
Det er altså svært beskjedne summer vi snakker om dersom HF skulle motta økte 
kandidatmidler. I tillegg til å bryte med etablert praksis, ville en slik ordning også medføre 
ekstra administrativt arbeid.  
 

6. Konklusjon 

Konklusjonen etter denne gjennomgangen blir dermed (1) at HF/ex.phil. ikke har tapt penger 
på omleggingen av UiOs interne fordelingsmodell fra 2018 og (2) at en innføring av økt 
kandidatuttelling til HF ikke endrer dette bildet og har så mange potensielt uheldige sider at 
forslaget tilrås ikke å gjennomføres. 
 
 
 
Saksbehandler: 
Per Heitmann, juni 2019 
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Rapport fra Arbeidsgruppen IFIKK 
 

Sammendrag  

Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassisk (IFIKK) har siden 2017 vært i en 

krevende økonomisk situasjon, og vil ifølge instituttets langtidsprognose fra mai 2020 ha 

opparbeidet seg et akkumulert merforbruk på 32 MNOK i 2024.  

Arbeidsgruppens mandat er i korte trekk å foreslå løsningsalternativer for å sikre at IFIKK går 

i isolert balanse, altså driftsbalanse, så raskt som mulig, samtidig som instituttet ivaretar 

forskningsfag og studier.  

Et vesentlig moment i mandatet er å etablere et beslutningsgrunnlag for fakultetsstyret når det 

gjelder behovet for ansettelser av universitetslektorer som underviser på exphil som følge av 

avganger.  

Grunnlagsmaterialet viser at IFIKK våren 2020 har 10 ansatte for mye, og det krever følgelig 

en neddimensjonering for å komme i isolert balanse. For å samtidig sikre forskningsfag og 

studier ved instituttet foreslår gruppen følgende tiltak:  

 Hovedtiltaket vil være å redusere kostnader, fordi økte inntekter er en mer usikker og 

uforutsigbar strategi, selv om dette også er mulig i form av studiepoengproduksjon, 

økt gjennomføring og økte eksterne forskningsmidler.   

 Alle studieprogrammene ved instituttet må gjennomgås for å redusere emneporteføljen 

og ressurser brukt til undervisning.  

 Prinsipper for fagdimensjonering: (1) Fagene med størst misforhold mellom 

inntektsgenerering og lønnskostnader må kutte relativt mest, siden det er her den 

potensielle økonomiske gevinsten er størst. (2) Instituttet må sikre driften av alle sine 

studieprogrammer og ta hensyn til forskningssterke fag som generer inntekter fra 

forskning og publisering. 

 Emnetilbudet bør reduseres, og det bør bli større samsvar mellom hvilke emner som 

tilbys og hvilken inntjening emnene gir til instituttet. Det anbefales å søke samarbeid 

både internt på IFIKK, på fakultetsnivå og på institusjonsnivå.  

 Instituttet må vedta en faglig forsvarlig og økonomisk bærekraftig stillingsplan. 

 Fagene bør i større grad enn hittil sees samlet, i alle fall i en overgangsfase, slik at 

instituttet får økt fleksibilitet og ansatte kan undervise på flere fag der det er faglig 

forsvarlig.  

 Det må sikres tilstrekkelig med undervisningsressurser til exphil. Ressurssituasjonen 

på exphil er, selv på kort sikt, preget av usikkerhet. Situasjonen kan i verste fall bli 

kritisk allerede høsten 2021, men ressurssituasjonen vil bli mer avklart våren 2021, og 

det vil være et egnet tidspunkt for instituttledelsen å avgjøre om de vil be 

fakultetsstyret om nytilsettinger i lektorstillinger for å dekke undervisningsbehovet på 

exphil. 
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1.1 Mandat av 19.01.20 

Arbeidsgruppen skal arbeide fram konkrete, kort- og langsiktige løsningsalternativer for å 

sikre IFIKKs økonomi, og ivareta forskningsfag og studier. Arbeidsgruppens forslag skal 

forholde seg til dagens gitte rammer; kjente inntekter og utgifter og den vedtatte 

fordelingsmodellen. IFIKK skal ikke oppløses og fag skal ikke nedlegges eller flyttes til andre 

institutter. IFIKK trenger ikke å planlegge med å oppnå akkumulert økonomisk balanse innen 

2024, men gruppens forslag skal bidra til at instituttet kommer i isolert balanse så snart som 

mulig.  

Arbeidsgruppen rapporterer til dekanen, og arbeidet diskuteres i møter mellom fakultetet og 

institutt. Avhengig av forslagenes art iverksettes de av ledelsen, eller behandles i 

instituttstyret og/eller fakultetsstyret.  

For å komme i balanse må IFIKK se på ressursbruk, fagtilbud og overordnet dimensjonering. 

IFIKK har per i dag for mange ansatte ift. inntektene. Gjennomgangen av status for 

timeregnskapet våren 2018 viste videre et vesentlig overskudd i timebruk og at det var 

nødvendig å vedta å neddimensjonere ressursbruken ved fagene for at IFIKK skulle kunne 

opprettholde fagporteføljen med færre ansatte.  (Vedtak i instituttstyret 14.06.18).  

Undervisningsressurser og fagtilbud 

Arbeidsgruppen skal gjennomgå timeregnskapet for å se hvordan det praktiseres. Heri ligger 

også en vurdering av hvorvidt timeregnskapet praktiseres i henhold til fakultetets 

retningslinjer.  

Videre skal arbeidsgruppen se på saldo for det totale timeregnskapet ved instituttet og for de 

enkelte fagene. Arbeidsgruppen må vurdere om den vedtatte 15 % reduksjonen i ressursbruk 

knyttet til undervisning er tilstrekkelig, eller om det her er behov for en ytterligere reduksjon 

for at fagtilbudet skal kunne drives av færre ansatte. Hvis gjennomgangen viser en skjevhet i 

tilgjengelige ressurser, må arbeidsgruppen vurdere om undervisningsressursene i større grad 

enn i dag kan brukes på tvers av fagene.  

Siden IFIKK i en periode vil ha flere ansatte enn det er økonomisk dekning for, må det 

vurderes om noen undervisningsressurser kan tilbys brukt ved andre institutter ved HF. I 

dette ligger også vurderinger av hvordan IFIKK kan godtgjøres økonomisk hvis ressurser 

brukes av andre institutter. 

Dimensjonering 

For å kunne planlegge mer langsiktig må instituttet se på sin overordnete fagdimensjonering. 

Man bør danne seg et realistisk overordnet bilde av omtrent hvor store de forskjellige delene 

av instituttet skal kunne være for å kunne være en robust enhet totalt sett. Fagdimensjonering 

vedtas av instituttstyret, men det ligger til arbeidsgruppens mandat å komme med forslag til 
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en overordnet fordeling mellom fagene basert på prognoser for hvor mange ansatte 

instituttets økonomi kan bære sett i lys av ressursvurderingene ovenfor.   

Examen philosophicum 

Flere nylige, og kommende, avganger på exphil nødvendiggjør en snarlig vurdering av om 

det skal tilsettes nye lektorer på exphil. Dersom det skal ansettes på exphil før instituttet har 

kommet i isolert balanse, vil det bryte med prinsippet om stillingsstopp, noe som vil kreve en 

særskilt begrunnelse. Før fakultetsstyret kan ha en realistisk oppfatning av nødvendigheten av 

nytilsettinger ved exphil, må undervisningstilbudet gjennomgås med tanke på muligheten for 

ytterligere rasjonalisering og innsparing for å kunne omfordele interne ressurser til exphil.  

Arbeidsgruppens mandat omfatter derfor å etablere et beslutningsgrunnlag for fakultetsstyret 

når det gjelder nye tilsettinger på exphil.   

1.2 Sammensetning av arbeidsgruppen  

Gunn Enli, prodekan HF (leder) 

Christine Amadou, professor IFIKK 

Astrid Lied, seniorrådgiver IFIKK  

Øystein Linnebo, professor IFIKK  

Thorbjørn Nordbø, assisterende fakultetsdirektør HF 

Ingvild Torsen, førsteamanuensis IFIKK  

Tor Egil Førland, instituttleder IAKH (første og andre fase, fra og med 27.01.20)  

Einar Lie, professor IAKH (tredje fase, f.o.m 8.05.20)  

Det har vært holdt 12 møter i arbeidsgruppen, hvorav tre møter ble holdt i Georg 

Morgenstjernes Hus og åtte på zoom. Arbeidsprosessen kan deles inn i tre faser, hvorav den 

første besto av diskusjoner av mandatet, avklaring av behov for underlagsmateriale, samt 

innsamling av materiale. I annen fase fokuserte gruppen på analyse av materialet, samt 

innhentet supplerende materiale, og justerte analysene tilsvarende. I tredje fase diskuterte 

gruppen alternative tiltak, samt vurderte effekten av ulike tiltak, samt utarbeidet rapporten. 

Gruppen benyttet Teams som samarbeidsplattform for deling av dokumenter.   

1.3 Innledning  

På tross av den kritiske økonomiske situasjonen har IFIKKs økonomi forbedret seg de siste to 

årene. Inntektene har steget og lønnsutgiftene har minsket. I samme periode har overskuddet i 

arbeidsregnskapet blitt mindre og det har også blitt foretatt en reduksjon i ressursbruken 

knyttet til undervisning. Likevel viser den økonomiske langtidsprognosen at instituttet i 

februar 2020 har ca. 10 flere ansatte enn det inntektene gir rom for.  

Funnene i denne rapporten viser at undervisningstilbudet slik det gis i dag, ikke er økonomisk 

bærekraftig. Dagens undervisningstilbud vil kreve en stab som IFIKKs økonomi ikke kan 

bære. Instituttet må derfor bestemme hvordan en ideell og økonomisk bærekraftig 
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stillingsplan bør se ut, og styre mot denne. Dette målet kan vanskelig nås dersom ikke filosofi 

og exphil fremdeles genererer et overskudd, kunsthistorie og idéhistorie går i tilnærmet 

økonomisk balanse, og klassisk øker inntjeningen per vitenskapelige årsverk. 

Den viktigste oppgaven for instituttet er dermed å tilpasse ressursene brukt til undervisning til 

den kommende bemanning. Emnetilbudet må i større grad enn i dag være tilpasset inntjening, 

slik at det samlede fagtilbudet er økonomisk bærekraftig. Dette vil kreve en samlet 

gjennomgang av hele instituttets studietilbud og aktiv ressursstyring fra instituttledelsen. Det 

må tilstrebes at inntektene opprettholdes på dagens nivå, eller økes.  

Når ressursene brukt til undervisning er tatt ned til et nivå som samlet sett svarer til 

inntjeningen ved instituttet, blir undervisningsressurser frigjort. Dette handlingsrommet som 

oppstår i en overgangsfase før bemanningen reduseres, må brukes til å få ned det akkumulerte 

overskuddet i arbeidspliktsregnskapet. De øvrige frigjorte undervisningsressursene må brukes 

på en slik måte at de kan generere mer inntekter til instituttet, eller spare instituttet for 

utgifter. 

I 2017 ble det vedtatt en ny studieordning for exphil, som reduserer bruk av 

undervisningsressurser med mer enn 20%. Fakultetsledelsen har besluttet at denne ikke skal 

endres. I planleggingen av undervisningen de neste årene må det sikres at det finnes 

tilstrekkelig undervisningsressurser til exphil, men samtidig må det også være tilstrekkelige 

ressurser til undervisningstilbud på alle nivåer på filosofi og idéhistorie, fagmiljøene som i 

dag underviser i exphil.  

2. Grunnlagsmateriale 

Rapportens grunnlagsmateriale kan i hovedsak deles inn i tre deler: (1) den overordnede 

økonomiske langtidsprognosen for instituttet, (2) oversikt over tilgjengelige ressurser per fag i 

langtidsperioden (2020 – 2024), (3) beregning av inntektsgenerering per fag. Materialet 

danner grunnlaget for arbeidsgruppens analyse av den økonomiske situasjonen ved instituttet 

og de mulige tiltak som foreslås. 

2.1 Økonomiske langtidsprognoser 
 
IFIKKs langtidsprognose for perioden fra mai 2020 til 2024 legger til grunn at ingen slutter 

før de fyller 70 og den legger også til grunn en nedgang i inntekter i 2024. I denne prognosen 

går ikke IFIKK i isolert balanse i perioden, og det akkumulerte merforbruket er i 2024 32 

MNOK. Merforbruket er fortsatt alvorlig, selv om prognosen er vesentlig forbedret de siste to 

årene, hvorav cirka 20 MNOK av forbedringen skyldes engangstiltak. I november 2018 var 

prognosen et akkumulert merforbruk på 69,6 MNOK i 2023.    
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Figur1: Langtidsprognose for IFIKK fra mai 2020.  

 

Inntektene i prognosen er forsiktig anslått og regnskapstallene hittil i 2020 kan tyde på et 

bedre årsresultat enn det som ligger til grunn for prognosen. Samtidig ligger verken mulige 

kommende ABE-kutt eller mulig merutgifter ved lønnsoppgjør inne. (Økningen i den årlige 

statlige bevilgning, kompenserer sjelden fullstendig for lønns- og prisstiging.)  

 

Langtidsprognosens forutsetning om at ingen slutter før de fyller 70, er neppe realistisk. 

Dersom man isteden legger til grunn en gjennomsnittlig avgang ved fylte 68 år, oppnår IFIKK 

isolert balanse i 2022. Det akkumulerte merforbruket i et slikt scenario er på sitt høyeste i 

2021 med ca. 20,5 MNOK.  

 

Arbeidsgruppen er bedt om å uttale seg om behovet for nytilsettinger på exphil før IFIKK 

kommer i økonomisk balanse. Det ressursmessige behovet utredes i kap. 4, men det vil også 

få økonomiske konsekvenser. Om man i scenariet «avgang ved fylte 68 år» legger inn for 

eksempel to nye lektorstillinger fra januar 2022, oppnår IFIKK isolert balanse i 2022, men 

grunnet de fallende inntektene som er lagt inn i prognosen fra 2024, akkumuleres det igjen et 

lite merforbruk fra 2025. Det akkumulerte merforbruket er her på sitt høyeste i 2026 med ca. 

21,8 MNOK. Det må understrekes at langtidsprognosene blir mer usikre jo lenger frem i tid 

man kommer.  

 

Budsjettallene viser at IFIKK i februar 2020 hadde ca. 10 flere ansatte enn det inntektene gir 

rom for. Slik prognosen så ut pr. februar så hadde IFIKK et gjennomsnittlig merforbruk per år 

på 8 MNOK. Hvis man forutsetter en gjennomsnittlig årsinntekt pr. årsverk på 0,8 MNOK 

inklusive sosiale kostnader, så utgjør det da 10 stillinger for mye basert på det 
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gjennomsnittlige merforbruket. Etter dette har to ansatte søkt permisjon og én ansatt gått ned i 

stillingsprosent. Dette er lagt inn i langtidsprognosen for mai.  

Tallene viser at det er for mange ansatte, men uansett hvor nedgangen kommer er det 

utfordrende. Hvis f.eks. 5 av årsverkene er lektorstillinger og 5 førstestillinger, mister IFIKK 

10 000 timer til undervisning. Hvis det er en nedgang på 2 administrative stillinger og 8 

førstestillinger, mister IFIKK 6400 timer til undervisning.  

2.2. Ressursbruk på studiesiden  

Instituttstyret vedtok mai 2018 at alle fagene (minus exphil) skulle legge fram planer for 

hvordan de kunne drive med en 15% reduksjon i ressursbruken. Fagene som hadde ekstra 

ressurser ut over det som krevdes for å drive med et kutt på 15 %, skulle bruke disse 

ressursene strategisk. Reduksjonen er derfor tatt ut i ulik grad.  

Sammenligner man ressursbruk i 2017 og 2019 fordeler reduksjonen seg slik på de ulike 

fagene: 

 Exphil: 21 % reduksjon i ressursbruk (grunnet oppstart av vedtatt ny studieordning) 

 Exfac: 9 % reduksjon 

 Filosofi: 9 % reduksjon 

 Idehistorie: 2 % reduksjon (reduksjon er i gang) 

 Klassisk: 19 % reduksjon 

 Kunsthistorie: 9 % reduksjon 

Nedgangen i totalt antall timer brukt til undervisning viser at kuttet i studietilbudet har hatt 

effekt. Det er foreløpig kun exphil og klassisk som har kuttet mer enn 15 %. 

Det vil imidlertid bli mer utfordrende å redusere det akkumulerte overskuddet av timer etter 

hvert som bemanningen reduseres ved instituttet. Siden de fleste har et akkumulert overskudd, 

er det lite rom for at avganger i en periode dekkes opp av at de gjenværende underviser mer.  

En god måte å vise inntekt versus ressursbruk på studiesiden er å se på timer brukt per 

studiepoeng. Figuren under viser dette per fag for 2017 og 2019. Klassisk har hatt en svært 

god utvikling med flere studenter (særlig på antikkemnene) og færre brukte timer, men 

grunnet mange emner med få studenter er ressursbruken fremdeles høyere enn ved de andre 

fagene. Exphil har hatt en stor nedgang i timer brukt per studiepoeng. De andre fagene har 

hatt en mindre nedgang. 
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Figur 2: Timer brukt per studiepoeng per fag i 2017 og 2019. 

Som følge av kutt i timer brukt på undervisning har instituttet redusert fra 22 000 timer 

akkumulert plusstid i 2018 til i underkant av 18 000 timer i 2020. Saldoen i 

arbeidspliktregnskapet ved inngangen til 2020 så slik ut om man fordeler det på fag: 

 

Figur 3: Saldo i arbeidspliktregnskapet per ansatt, fordelt på fag. 

På exphil, filosofi, idehistorie og klassisk er det svært få eller ingen som har minustimer på 

arbeidspliktregnskapet og flere av de ansatte har akkumulert mer enn ett helt semester 

overskudd. På filosofi gjelder dette halvparten av de 19 ansatte.  

2.3 Beregning av inntektsgenerering per fag 

For at IFIKK skal komme i isolert balanse så tidlig som mulig, må utgiftene ved instituttet 

justeres slik at disse i større grad speiler inntektene. Gjennom arbeidet med rapporten har 

arbeidsgruppen funnet at det er store variasjoner i inntjening mellom faggruppene på IFIKK.  

Oversikten over inntjening per fag vil være et viktig grunnlag for instituttets arbeid med en 

stillingsplan, men også for rapportens øvrige observasjoner og forslag til tiltak. Instituttenes 

inntekter er i budsjettfordelingsmodellen knyttet til studie- og forskningsproduksjon, hvorav 

studieproduksjonen står for det meste av inntektene, ca. 80 %. Beregningen av inntjening per 

fag tar høyde for studieplasser, studiepoeng, kandidatelementet, studentmobilitet, avlagte 

doktorgrader, publisering, dekningsbidrag og RBO-midler på prosjektene. 

Inntektene et fag genererer vil variere over tid. Beregning av inntekter må nødvendigvis være 

basert på historiske tall, da inntekter gis etter et glidende snitt, (et snitt for de siste 4 år for 

studieplasser og 3 år for andre inntekter). Studieplassinntektene for 2020 er således et 

gjennomsnitt av hvor mange studiepoeng som ble avlagt ved faget i 2015-2018. Når vi deler 

År Sum Filosofi Idéhistorie Klassisk Kunsthistorie Exphil Exfac

2017 Timer 7 482 5 301 6 667 8 103 18 030 510

2017 Studiepoeng 8 360 5 130 2 440 9 730 29 550 1 240

2017 Timer per studiepoeng 0,89 1,03 2,73 0,83 0,61 0,41

2019 Timer 7 264 5 255 5 431 7 436 14 278 464

2019 Studiepoeng 8 900 5 360 3 960 9 535 30 320 970

2019 Timer per studiepoeng 0,82 0,98 1,37 0,78 0,47 0,48

Antall timer brukt per studiepoeng

Fra balanse inntil 

1 semester 

overskudd.

Mer enn 1 

semester 

overskudd

Mer enn 2 

semestre 

overskudd

Inntil ett 

semester 

underskudd

Mer enn 1 

semester 

underskudd

Saldo total 

H2019

Saldo 

gjennomsnit

t H2019

Gjennomsnit

t antall 

semestre 

over-

/underskud

d

Exphil 8 3 4587 417 0,7

Filosofi 10 9 7884 415 0,9

Idéhistorie 6 2 1 2616 290 0,6

Kunsthistorie 4 1 1 6 1 833 64 0,1

Klassisk 6 1 1 1928 241 0,5
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inntektene på antall ansatte i 2020, kan derfor forholdet mellom teller og nevner være 

forandret fra da inntektene ble generert. Fag som har fått færre ansatte, vil få en høyere 

inntekt per ansatt, mens fag som har flere ansatte, får en lavere inntekt per ansatt.  

Siden det er historiske tall basert på et glidende gjennomsnitt, fanger heller ikke beregningen 

opp nye prosjekter eller økning og nedgang i studiepoeng det siste året. Tallene må derfor 

leses med forsiktighet, men på tross av forbeholdene angir den også hvilken samlet inntekt 

IFIKK har til rådighet.  

I beregningen er filosofi og exphil sett sammen. For å gjøre beregningen enklere er idéhistorie 

ikke tildelt inntekter fra exphil, men alle inntektene fra exfac. 

Tallene viser at inntektene fra exphil i 2020 utgjør 39 % av IFIKKs inntekter fra studier, (eller    

32 % av instituttets samlede inntekter). De resterende inntektene fra studier fordeles slik; 

Kunsthistorie 21%, filosofi 21 %, idéhistorie 11 %, klassisk 6 % og exfac 1 %. Filosofi er det 

faget som genererer mest forskningsinntekter, 67 % av instituttets forskningsinntekter (eller 

13% av instituttets samlede inntekter). Forskningsinntektene til de andre fagene er ganske likt 

fordelt, men noe høyere på idéhistorie. 

Et gjennomsnittlig vitenskapelig årsverk må anslagsvis generere 1,25 MNOK i inntekter per 

år for å dekke sin egen lønn, en andel av en administrativ stilling, og utgifter til infrastruktur 

og drift. De gjennomsnittlige inntektene per vitenskapelige årsverk for IFIKK i 2020 var 1,08 

MNOK. Gjennomsnittet ligger dermed betydelig under en økonomisk bærekraftig inntekt.  

Inntektene per vitenskapelige årsverk per fag i 2020 i MNOK:  

- Exphil og filosofi: 1,39 

- Idéhistorie: 0,82 

- Klassisk: 0,55 

- Kunsthistorie: 0,93 

Exphil og filosofi ligger over snittet som kreves for å gå i isolert balanse, mens de øvrige tre 

fagene ligger under både kravet til inntjeningsbalanse på 1,25 MNOK per vitenskapelig 

årsverk og under IFIKK-snittet på 1,08 MNOK. De tre fagene har hver for seg færre ansatte 

enn filosofi og exphil, men til sammen utgjør de omtrent halvparten av den vitenskapelige 

staben ved instituttet. 

Av disse tre er inntjeningen spesielt lav ved klassisk. Det er flere årsaker til dette, og særlig 

det relativt begrensede studentgrunnlaget på høyere nivå i gresk og latin, gjør det vanskelig å 

oppnå høy inntjening. 

Kunsthistorie og idéhistorie har begge stort nok studentgrunnlag til at fagene burde kunne bli 

økonomisk bærekraftige, men per i dag er det for mange ansatte i forhold til inntektene. 

Kunsthistorie har flest ansatte blant de tre som ligger under snittet på inntjening. Faget har 

mange studenter, men bør dimensjonere tilbudet slik at kunsthistorieprogrammene kan gå i 

balanse, isolert sett. Fagmiljøet bør også jobbe mer aktivt med å sikre ekstern 

I-sak 1 - side 36 av 49



9 

 

forskningsfinansiering noe som vil bedre det økonomiske grunnlaget for fremtidige 

tilsettinger. 

Det er verken realistisk eller et mål at alle fag skal generere overskudd. Samtidig må 

gjennomsnittsinntekten per vitenskapelig årsverk ved et institutt være tilstrekkelig stor til å 

dekke instituttets samlede utgifter. Dersom noen fag har en lav inntjening, må de andre ha 

desto høyere inntjening for at instituttet skal gå i balanse. En slik avveining må ligge til grunn 

når man vurderer ressursbruk på hvert enkelt fag og en stillingsplan på instituttet. 

2.4 IFIKKs prosentandel administrative ansatte  

Arbeidsgruppen har sett på antallet administrative på IFIKK versus de andre instituttene på 

HF (tallene er for 2019 hentet fra DBH).  

 

Figur 4: Administrative ressurser sammenlignet med størrelse på instituttet  

I en slik sammenligning har IFIKK den laveste prosentandelen administrative ansatte (tett 

fulgt av ILOS og IMK). IFIKK har med god margin flest studiepoeng per administrative. Ser 

man på emner der det ble gitt undervisning er det bare ILOS som har et høyere antall enn 

IFIKK. Slike sammenligninger skjuler særskilte forhold som laboratorier, samlinger og SFF, 

som øker antallet administrative på noen institutter. Men sammenligningen gir uansett ingen 

holdepunkter for å hevde at IFIKK skulle ha for stor administrasjon.  

2.5 Prognose tilgjengelige ressurser 

Det er på samme måte som med de økonomiske langtidsprognosene utarbeidet to prognoser 

for tilgjengelige ressurser de kommende årene hvis det ikke foretas nytilsettinger og ingen 

slutter før henholdsvis 68 og 70 år. IFIKKs økonomiske langtidsprognose legger til grunn at 

ingen slutter før 70. Siden gjennomsnittlig pensjonsavgang ved HF er 68 år viser vi i kapittel 

2.1. til et alternativt scenario for langtidsprognosen som legger 68 år til grunn som 

gjennomsnitt. Siden vi dermed opererer med to mulige prognoser for økonomien, har vi også 

laget to prognoser for tilgjengelige ressurser.  

Kjente avganger, lederverv, frikjøp og forskningsterminer er trukket fra tilgjengelige ressurser 

i prognosene. I begge prognoser er også mulige frikjøp og forskningsterminer fratrukket. 

Prognosen bruker en rundsum på 800 timer til undervisning per år for førstestillinger og 1200 

timer per år for lektorstillinger. Begge prognosene viser et stort misforhold når man 

sammenligner ressursbruk i 2019 og hvilke ressurser som vil være tilgjengelig de neste årene.  

IFIKK IAKH IKOS ILN ILOS IMK IMV

Vit (alle) 97,7 70,7 88,2 118,6 102,5 43,0 49,8

Adm 17 20,4 17,9 25,4 18,8 7,8 11,3

% adm 14,8% 22,4% 16,9% 17,6% 15,5% 15,4% 18,5%

Studiepoeng 2019 59 105 38 285 33 430 42 315 50 640 17 050 10 790

Studiepoeng per adm 3 477 1 877 1 868 1 666 2 694 2 186 955

Studiepoeng per årsverk med undervisningsplikt 1016 941 611 673 757 710 518

Emner 2019 173 139 172 185 346 69 80

Emner per adm 10,2 6,8 9,6 7,3 18,4 8,8 7,1

Emner per årsverk med undervisningsplikt 3,0 3,4 3,1 2,9 5,2 2,9 3,8
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Figur 5: Prognoser for timebruk og saldo på IFIKK 2020-2024. 

Bryter vi prognosen ned på klassisk og kunsthistorie, ser det slik ut: 

 
Figur 6: Prognoser for timebruk og saldo på klassisk 2020-2024. 

 
Figur 7: Prognoser for timebruk og saldo på kunsthistorie 2020-2024. 

Klassisk har bare én ventet avgang i perioden. Selv om klassisk har kuttet mer enn 15 % i 

ressursbruk, er studietilbudet stadig for ressurskrevende til at det kan dekkes med færre enn 

dagens bemanning. Kunsthistorie har foreløpig kuttet mindre enn 15 % i ressursbruken. Her 

er det flere avganger ventet i perioden, men ved ytterligere kutt og en jevnere fordeling av 

undervisningen (jf. figur 3) vil kunsthistorie ha tilstrekkelig med ressurser i perioden.  

Prognosen for exphil, filosofi og idéhistorie behandles i kapittel 4. 

Figur 4 viser tydelig at det ikke kommer til å være ressurser til dagens undervisningstilbud 

mot slutten av langtidsperioden. Under «kapittel 3. Tiltak» foreslår arbeidsgruppen en rekke 

tiltak som kan gjøres for å løse ressursbehovet med redusert bemanning på fagene. 

 

3.  Tiltak 

Arbeidsgruppen begrenser seg til å foreslå overordnede prinsipper for dimensjonering av 

fagene og mulige grep instituttet kan ta for å styre ressursbruken bedre. Selve 

IFIKK 2020 2021 2022 2023 2024

Avgang 70 år -275 -1 023 -4 095 -7 035 -8 689
Avgang 68 år -275 -4 223 -9 335 -10 984 -13 622

Avgang 70 år 1 463 715 -2 357 -5 297 -6 950
Avgang 68 år 1 463 -2 485 -7 597 -9 246 -11 883

Tilgjengelige timer  hvis det brukes like mange timer som i 2017 redusert med 15 %

Tilgjengelige timer  hvis det brukes like mange timer som i 2019

Klassisk 2020 2021 2022 2023 2024

Avgang 70 år 169 119 -625 -1 705 -1 017
Avgang 68 år 169 -1 081 -1 705 -1 705 -1 017

Avgang 70 år -217 -267 -1 011 -2 091 -1 403
Avgang 68 år -217 -1 467 -2 091 -2 091 -1 403

Tilgjengelige timer  hvis det brukes like mange timer som i 2019

Tilgjengelige timer  hvis det brukes like mange timer som i 2017 redusert med 15 %

Kunsthistorie 2020 2021 2022 2023 2024

Avgang 70 år 944 0 225 225 225
Avgang 68 år 944 166 96 -704 -1807

Avgang 70 år 1 474 530 755 755 755
Avgang 68 år 1 474 696 626 -174 -1 277

Tilgjengelige timer  hvis det brukes like mange timer som i 2019

Tilgjengelige timer  hvis det brukes like mange timer som i 2017 redusert med 15 %
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fagdimensjoneringen må vedtas av instituttstyret og bør være gjenstand for en lokal og 

grundig prosess om en ny stillingsplan.  

Stillingsplanen må være et langsiktig mål som instituttstyret oppdaterer jevnlig og søker å 

realisere gjennom ulike tiltak. Arbeidsgruppen foreslår tiltak som kan justere ressursbruken 

ned til en fagdimensjonering som er økonomisk bærekraftig. På kort sikt vil det da oppstå et 

overskudd av undervisningsressurser ved instituttet. For å nyttiggjøre seg disse på best måte 

foreslår arbeidsgruppen også grep for å bruke de frigjorte ressursene i overgangen til en 

mindre bemanning. 

3.1 Plan for dimensjonering  

IFIKKs styre bør vedta en stillingsplan som både legger til grunn hvilke undervisningsbehov 

som må dekkes, og hvor mange ansatte instituttets økonomi kan bære. Styret kan legge flere 

forhold til grunn når det lager en langtidsplan for dimensjonering av fagene, men planen må 

forholde seg til det samlede antall ansatte som instituttets økonomi kan bære.  

Tabellen under sammenligner bemanningen i 2012 og 2020. Scenariet «økonomisk 

bærekraftig bemanning» viser hvor mange ansatte hvert fagområde kan ha hvis hvert fag 

isolert skulle gå i økonomisk balanse. Deretter viser den hvor mange ansatte det vil være per 

fag ved pensjonsavgang på henholdsvis 68 og 70 år, forutsatt at ingen slutter og ingen 

tilsettes. (Tallene viser her antall tilsatte og ikke tilgjengelige undervisningsressurser etter 

frikjøp og permisjoner).  

 

Figur 8: Bemanningen i 2012 og vår 2020, bemanning i 2020 dersom samtlige fag hadde hatt inntjening lik <1.250.000 per 

capita. Prognose for bemanning i 2024 ved pensjonsavgang ved henholdsvis 68 og 70 år.  

Scenariet «økonomisk bærekraftig bemanning» må leses med forsiktighet. Utregningen er 

basert på budsjettet 2020 og inntjening per fag kan forandre seg over tid. Som i utregningene i 

kapittel 2.1 er ikke idéhistorie tildelt noen inntekt fra exphil, men siden det planlegges med at 

idéhistorie i større grad skal avgi undervisningsressurser til exphil, vil det også gi rom for en 

høyere bemanning på idéhistorie enn scenariet viser.  

Det må igjen understrekkes at inntektsgrunnlaget endres over tid. Arbeidsgruppens materiale 

forteller hva som er økonomisk bærekraftig bemanning i 2020, men når instituttet kommer i 

økonomisk balanse og kan vurdere nytilsettinger ved fagene, må inntektsgrunnlaget vurderes 

på nytt. Selv om studiene er den viktigste delen av finansieringen, kan økt eksternfinansiering 

Fag Ansatte 
2012

Ansatte vår 
2020

"Økonomisk 
bærekraftig" 
bemanning

Ansatte 
2024,  
avgang 68

Ansatt 
2024,  
avgang 70

Exphil og filosofi 31,7 28 29 20,5 23,5

Idéhistorie 7 9 6 7 8,6

Klassisk 5,9 7,5 3,5 6,5 6,5

Kunsthistorie 12 12 9 7 9

Sum 56,6 56,5 47,5 41 47,6
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være med på å endre hvor mange ansatte et fags økonomi kan bære. Økt eksternfinansiering 

vil øke de tilgjengelige undervisnings- og forskningsressursene for vedkommende fag. 

Differansen mellom dagens bemanning på de ulike fagene og scenariet «økonomisk 

bærekraftig bemanning» viser at instituttet bør legge opp til samarbeid om undervisningen 

mellom fagene slik at det avgis undervisningsressurser fra fag med høy bemanning ift. 

inntjening. Dette er noe instituttet bør etterstrebe i overgangen til en lavere bemanning.  

Arbeidsgruppen anbefaler at følgende prinsipper legges til grunn for stillingsplanen: 

 Alle fag trenger ikke å gå i overskudd, men instituttets samlede bemanning må være 

økonomisk bærekraftig, og et flertall av instituttets fag kommer i økonomisk balanse 

eller genererer et overskudd. Dette målet kan vanskelig nås dersom ikke filosofi og 

exphil fremdeles genererer et overskudd, kunsthistorie og idéhistorie går i tilnærmet 

økonomisk balanse, og klassisk øker inntjeningen per vitenskapelige årsverk. 

 Fagene sees i større grad samlet enn det som hittil har vært tilfelle, ikke minst i en 

overgangsfase, slik at instituttet i større grad får en fleksibilitet og ansatte kan 

undervise ved flere fag der hvor dette er faglig forsvarlig. 

 Ved fremtidige tilsettinger knyttet undervisningsbehov på exphil må det tilsettes i 

lektorstillinger. 

 

3.2 Ressursstyring 

Instituttleder og undervisningsleder må aktivt styre undervisningsressursene. Det er ledelsens 

oppgave å påse at ingen opparbeider seg for mange timer i arbeidstidsregnskapet, slik dette er 

definert i reglementet: «Timeregnskapet for den enkelte skal over tid gå i tilnærmet balanse. 

For undervisningsdelen defineres 'tilnærmet balanse' til å tillate et overskudd/underskudd 

tilsvarende ett semesters undervisningsplikt. Dersom undervisningsregnskapet for en ansatt 

avviker fra arbeidsplikten med mer enn grensen for tilnærmet balanse, skal tilnærmet balanse 

gjenopprettes i løpet av ett år ved mindre eller mer undervisnings- og/eller 

administrasjonsoppgaver. Det settes en øvre grense for overskuddstimer til registrering på to 

semestres undervisningsplikt. Overskuddstimer over dette kan ikke registreres i regnskapet».  

Under følger flere mulige grep som IFIKKs ledelse kan ta for å bedre styre ressursbruken: 

- Påse at det ikke planlegges med et større emnetilbud enn det er rom for. Skal 

grenseflatene på tvers av fagene utnyttes bedre enn i dag, må ledelsen aktivt delta i 

revisjonen av emneporteføljen.  

- Undervisningstimer som frigjøres ved revisjon av undervisningstilbudet bør i større 

grad enn i dag brukes på tvers av faggrensene, også dette krever koordinering av 

instituttledelsen.  

- Ledelsen bør kreve at alle vitenskapelige ansatte må undervise på alle nivåer. 

- Ledelsen har et ansvar for en lik håndtering innad på instituttet, slik at det f.eks. ikke 

er ulikheter mellom fagene når det gjelder hva slags emner lektorer underviser i. 
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- Når det gjelder eventuelle avtaler om samarbeid med fagmiljø på andre institutter, må 

ledelsen aktivt inn i disse avtalene. For å lette dette arbeidet bør HF innføre rutiner for 

å lette et slikt samarbeid, ikke minst er det behov for arenaer der mulig samarbeid på 

tvers av instituttene kan diskuteres.  

- Instituttet kan inngå avtaler om at ansatte for en periode også underviser på et annet 

institutt. Et slikt grep vil bedre IFIKKs økonomi de kommende årene dersom det 

gjøres ved fag som har flere tilsatte enn det økonomien kan bære. Begrensede 

undervisningsoppdrag innad på HF kan registreres i Clearinghouse, mens det 

faktureres for mer omfattende avtaler. For at dette grepet skal være mulig, er det igjen 

nødvendig å tilpasse IFIKKs undervisningstilbud. Så lenge alle tilgjengelige ressurser 

er bundet opp i undervisning, er slike avtaler ikke mulig. 

- IFIKKs ledelse må vurdere om det gis riktig uttelling for ulike typer undervisning, 

eller om de høye satsene brukes mer enn nødvendig. I tillegg bør ledelsen se på 

uttelling som gis for andre verv. (Dersom instituttledelsen aktivt skal koordinere det 

samlede undervisningstilbudet, ser det ut som det er et misforhold mellom at 

faglederne gis 225 timers uttelling per semester, mens undervisningsleder for IFIKK 

gis 75 timer).   

- Når det gjelder forskningstermin, skal ledelsen prioritere mellom søkere med 

gjennomsnitt på minst 0,7 publikasjonspoeng per år. Tildeling er avhengig av at 

undervisningen kan gjennomføres og en eventuell vikarordning finansieres. (§§ 2a og 

6 i HFs reglement). En reduksjon i ressursbruk knyttet til undervisning, slik at 

undervisningstilbudet ikke krever at alle underviser hvert semester, er dermed også 

nødvendig mht. videre tildeling av forskningstermin.   

Det har alt blitt foretatt reduksjoner i hvor mye undervisning som gis på et emne, 

eksamensformer og antall emner som tilbys, men det er nødvendig å foreta ytterligere 

reduksjoner, som vil gi innsparinger i form av frigjorte arbeidstimer. Grepene som tas må 

også ha som siktemål at gjennomsnittsantallet studenter per emne øker. Under følger tre 

mulige tiltak som IFIKK bør benytte for å redusere ressursbruken: 

- Redusert emnetilbud, med større samsvar mellom hvilke emner som tilbys og hvilken 

inntjening emnene gir. Det bør jobbes mot en mer bærekraftig dimensjonering av 

fagtilbudet, der inntjeningen i større grad er styrende for tilbudet. Det bør ikke være 

stabens størrelse som avgjør fagtilbudet, men studiepoengproduksjonen på hvert fag. 

Et redusert emnetilbud vil gi studentene færre valgmuligheter, men det vil kunne gi 

flere studenter per emne og skape et mer robust tilbud.  

- Internt samarbeid; IFIKKs fag har grenseflater som muliggjør større grad av 

samarbeid mellom fagene. Fag kan samarbeide om dobbeltkodede emner og dermed 

redusere ressursbruk, og øke antall studenter per emne. Slike emner må komme i 

stedet for, og ikke i tillegg til dagens emner, dersom dobbeltkodede emner skal føre til 

reduksjon i ressursbruken. Eksempel er idéhistorie og kunsthistorie, kunsthistorie og 

filosofi, filosofi og idéhistorie, samt klassisk, idéhistorie og filosofi etc.  

Eksternt samarbeid: Samarbeid på tvers av institutt- og fakultetsgrensene. IFIKK har 

allerede slike samarbeid med EKUL, Honours og FPØ. Fordelen med er at studentene 
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får et bredere tilbud som krever mindre ressursbruk fra det enkelte fag. Eksternt 

samarbeidet muliggjør også flere studenter per emne.  

Klassisk har særlige utfordringer knyttet til forholdet mellom inntjening gjennom avlagte 

studiepoeng på den ene siden, og et omfattende fagtilbud på den andre siden. Begynneremner 

i latin og gresk og ikke-språklige antikkemner tiltrekker seg mange studenter. Det er viktig at 

emnene med høy studieproduksjon, som også er viktige som redskapsfag for andre fag, 

ivaretas, samtidig som det tas ulike grep slik at det blir en reduksjon i antall emner med få 

studenter. Gresk og latin er sentrale fag ved HF som understøtter flere andre humaniorafag. 

Siden bemanningen på IFIKK i dag er for stor i forhold til inntjeningen, må også klassisk 

innstille seg på å kunne gi et forsvarlig fagtilbud med færre ansatte. Eksempler fra andre 

fagmiljøer i Norge som NTNU viser at det er mulig å drive klassisk med betydelig mindre 

bemanning enn IFIKK har i dag.. Det er følgelig mulig å ta grep for å drive et språkfag med 

mindre ressurser. Under følger forslag til tre grep som IFIKK kan ta for å redusere 

ressursbruken., Man kan se for seg andre løsninger, men resultatet bør uansett være en 

betydelig reduksjon i samlet timebruk 

- Reduksjon i antall emner: flere studenter per emne, større emner (dvs. flere 

studiepoeng per emne), mindre spesialemner, innlagte leseemner. 60 studiepoengs 

masteroppgave, slik at det blir færre emner på master.    

- Samarbeid med andre norske eller skandinaviske universiteter: Samarbeid om 

studietilbud i gresk og latin på nasjonalt nivå vil ha en positiv effekt: Større fagmiljø 

for studentene. Obligatorisk utveksling (etter mønster av EKUL) med innlagte 

språkemner. Det er også mulig å tenke seg mer samarbeid om emner mellom gresk og 

latin eller med andre fag på instituttet. 

- Opptak hvert andre år: Fortsette med årlig opptak til årsenheten i antikkens kultur, 

som inkluderer innføringsemner i gresk og latin, men innføre opptak til 

programstudiet i klassiske språk annethvert år. Det vil kreve færre ressurser og gi et 

større faglig miljø for studentene som starter på programmet. 

 

3.3 Arbeidspliktsregnskap 

Arbeidsgruppen har blitt bedt om å si noe om timeregnskapet praktiseres i henhold til 

fakultetets retningslinjer. Det er to avvik fra fakultetets satser:  

- IFIKKs gir 25 timers ekstra uttelling første gang noen underviser i et emne. Noen slik 

uttelling gis ikke i HFs reglement.  

- For en del emner med undervisningsform som ligger et sted mellom forelesning og 

seminar gir instituttet en sats på 3,5 timer uttelling. 

  

I-sak 1 - side 42 av 49



15 

 

 

4. Behov for nytilsettinger på exphil 
Det ligger til arbeidsgruppens mandat å vurdere om det skal tilsettes nye lektorer på exphil før 

IFIKK går i isolert balanse. For å gjøre denne vurderingen tar vi utgangspunkt i prognosene 

for tilgjengelige ressurser. Den ene prognosen tar utgangspunkt i fratredelse ved 68 år 

(gjennomsnittet ved HF), den andre fratredelse ved 70 år (slik det legges til grunn i IFIKKs 

økonomiske langtidsprognose). Kjente avganger, lederverv, frikjøp og forskningsterminer er 

trukket fra tilgjengelige ressurser i prognose. De fire filosofene som nå har permisjon er heller 

ikke lagt inn senere i prognosen. I begge prognoser er også mulige frikjøp og 

forskningsterminer fratrukket. Vi legger til grunn at ressursbehovet på exphil er stabilt de 

kommende årene. I 2019 var dette 14 278 timer. I denne prognosen legges det også til grunn 

at idéhistorie dekker undervisningen på exfac, og at de avgir undervisningsressurser til exphil 

tilsvarende en førstestilling.  

I 2019 brukte filosofi 7264 timer til undervisning (inkludert veiledning master og ph.d.). 

Scenariene viser at alt i inneværende år er det færre ressurser igjen til filosofi etter at 

undervisningsbehovet på exphil er dekket. Som det fremgår av figur 3 har 12 ansatte på exphil 

og filosofi mer enn et semesters overskudd i arbeidspliktsregnskapet, noe som minsker 

handlingsrommet. Et usikkerhetsmoment i beregningen er at fire vitenskapelige ansatte ved 

filosofi er i permisjon per juni 2020. Situasjonen på både kort og lang sikt avhenger til dels av 

om og når de fire i permisjon gjeninntrer i sine stillinger. Det er imidlertid arbeidsgruppens 

oppfatning at dersom de fire fratrer sine stillinger og idéhistorie ikke avgir flere ressurser til 

exphil enn stillingen som ligger inne i dette scenariet, blir ressurssituasjonen høsten 2021 

kritisk for filosofi. 

 

Figur 9: Prognose for tilgjengelige undervisningstimer på filosofi etter fratrekk av exphil-undervisning. I denne 

prognosen bidrar idéhistorie fra 2021 inn med undervisningsressurser tilsvarende én førstestilling.  

Også idéhistorie kan gi undervisningsressurser til exphil. I neste scenario sees tilgjengelige 

timer på begge fag samlet og hvor mange timer det samlet vil være tilgjengelig til filosofi og 

idéhistorie etter exphils undervisningsbehov er dekket. Siden undervisningen høsten 2020 alt 

er planlagt vises dette scenariet fra 2021.  

Ressurser filosofi 2020 2021 2022 2023 2024

Ressurser exphil og filosofi 20 700 18 700 16 902 16 354 14 818
Tilgjengelige timer filosofi 6 422 4 422 2 624 2 076 540

Ressurser exphil og filosofi 20 700 19 900 19 182 18 122 16 882
Tilgjengelige timer filosofi 6 422 5 622 4 904 3 844 2 604

Prognose avgang 68

Prognose avgang 70
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Figur 10: Prognose for tilgjengelige undervisningstimer på filosofi og idéhistorie samlet etter fratrekk av exphil-

undervisning.  

Prognosene viser en svært alvorlig nedgang i tilgjengelige ressurser fra 2022 og en utvikling 

mot en kritisk ressurssituasjon i 2024. Filosofi brukte 7264 timer på undervisning og 

veiledning i 2019 og idéhistorie brukte 5452 timer. Dersom vi tar utgangspunkt i den vedtatte 

15 % reduksjon av timebruken i 2017 er dette 6454 timer for filosofi og 4697 timer for 

idéhistorie. Selv uten noen avganger før 70 år, vil det i 2022 samlet sett være færre ressurser 

igjen til filosofi og idéhistorie enn det måltallet for redusert bemanning tilsier.  

Spørsmålet om hvor fort det blir nødvendig å tilsette i nye lektorstillinger på exphil avhenger 

av om man vurderer gjennomsnittlig avgang ved 68 eller 70 som realistisk, og hvor mye av 

undervisningsressursene ved idéhistorie som kan avgis til exphil. I tillegg avhenger det av om 

og når de filosofene som er i permisjon gjeninntrer i sine stillinger.  

Spørsmålet om nytilsettinger må også veies opp mot konsekvensene det vil få dersom det 

tilsettes i nye lektorstillinger ved exphil før IFIKKs budsjett går isolert i balanse. Tilsettes det 

nå i lektorstillinger, forskyves tidspunktet der instituttet går med isolert balanse og det 

akkumulerte merforbruket øker. Dette vil få dermed få langsiktige konsekvenser for 

muligheter til nyrekruttering til andre deler av instituttet. 

Siden det akkumulerte merforbruket over tid må tilbakebetales, vil et økt akkumulert 

merforbruk også få konsekvenser for når det igjen blir mulig med nytilsettinger på fagene, og 

reduserer mulighetene for strategiske faglige prioriteringer. Selv om filosofi og idéhistorie 

bruker mye av sine undervisningsressurser til exphil og exfac, beholdes forskningstiden på 

fagene. På den måten styrkes fagmiljø som avgir undervisningsressurser til exphil. 

Forskningstiden kan igjen føre til flere ERC-prosjekter og RBO-midlene dette genererer, vil 

hjelpe vesentlig på IFIKKs evne til å håndtere det akkumulerte merforbruket. 

Spørsmålet om når det skal nytilsettes i lektorstillinger ved exphil/filosofi er en vanskelig 

avveining. Ressurssituasjonen vil uten nyansettelser bli kritisk i løpet av den neste 

fireårsperioden, og den kan bli kritisk for filosofi allerede høsten 2021 (jf. figur 9). Etter 

arbeidsgruppens oppfatning bør instituttstyret våren 2021 drøfte om saken skal fremmes for 

fakultetsstyret. Da vet formodentlig instituttstyret mer om hvor prekær situasjonen er. 

 

4.1 Andre forslag  

Det går utenfor arbeidsgruppens mandat, men arbeidsgruppen peker også på ulike mulige 

utredninger og grep for bedre å utnytte ressursene på HF: 

Ressurser filosofi og idéhistorie 2021 2022 2023 2024

Ressurser exphil,  filosofi og idéhistorie 25 000 21 662 20 014 18 478
Tilgjengelige timer filosofi og idéhistorie 10 722 7 384 5 736 4 200

Ressurser exphil,  filosofi og idéhistorie 26 150 23 892 22 832 21 593
Tilgjengelige timer filosofi og idéhistorie 11 872 9 614 8 554 7 315

Prognose avgang 68

Prognose avgang 70
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- Det vil både være ressursbesparende og gi flere studenter per emne, hvis fag på ulike 

institutter i større grad samarbeider om dobbeltkodede emner og bruker hverandres 

emner i grader. Det er behov for rutiner og møteplasser for å lette et slikt samarbeid 

der det er faglige overlapp mellom instituttenes emnetilbud.  

- For bedre å tilpasse tilgjengelige ressurser med behov samlet på HF vil det også være 

fordelaktig om det lages rutiner slik at vitenskapelige og administrative ansatte i 

perioder helt eller delvis kan arbeide ved andre institutter.    

- Ved neste revisjon av HFs fordelingsmodell bør blant annet vektingen av studieplasser 

ved exphil, som i dag er fakultetets eneste emne som vektes 0,5, utredes grundig. 
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Status for den økonomiske og faglige situasjonen ved IFIKK og exphil 
HF er bedt om å redegjøre for den økonomiske situasjonen ved Institutt for filosofi, ide- og 
kunsthistorie og klassiske språk, og særskilt hvilken betydning økonomiske endringer har for exphil. 
Med utgangspunkt i de anbefalingene som fremkommer i rapporten fra arbeidsgruppen som 
vurderte den økonomiske situasjonen ved instituttet, er fakultetet bedt om å redegjøre for hvilke 
tiltak som er planlagt og hvilke som er implementert.  
 
Den økonomiske situasjonen ved instituttet 
Langtidsprognosen ved instituttet har forbedret seg mye siden inngangen til 2019. Lagtidsprognosen 
har gått fra i T1 2019 å vise et akkumulert merforbruk på 73.9 MNOK til i T2 2020 å være redusert til 
27,6 MNOK i langtidsperioden. Lønns- og driftskostnader har blitt redusert, samtidig som inntekten 
har økt. Exphils bortfall av inntekter knyttet til innføring av kandidatelementet kompenseres nå årlig 
med 1,1 millioner fra HF.  IFIKK har også fått to ERC-prosjekter, men brorparten av RBO-inntekten 
disse vil generere ligger utenfor perioden for langtidsprognosen.   

Oppfølgingen av rapporten fra arbeidsgruppen er i gang. Instituttstyret har allerede i september hatt 
en innledende diskusjon om hvordan oppfølgingen skal foregå. Ledergruppa ved instituttet gis av 
instituttstyret oppdrag å legge et løp for videre arbeid med dimensjonering/stillingsplan og diskutere 
både fagspesifikke og helhetlige innsparingstiltak. I oktober forventer styret å konkretisere 
oppfølgingen ytterligere. Det er tidlig å snakke om gjennomførte og planlagte tiltak som følge av 
rapportens anbefalinger. Både fordi rapporten er relativt fersk, og fordi instituttet får ny ledergruppe 
ved nyttår. Den nye ledergruppa bør ha eierskap til de helhetlige tiltakene som kreves. 

Exphils faglige situasjon og utvikling 
Exphil forbereder en reform for emnet som innføres våren 2021. Både undervisningsopplegg, form 
og innhold vil da være annerledes enn slik det har vært de siste to tiårene. Emnet vil ha en ny 
lærebok som forsøker tydeligere å motivere stoffet og dets relevans for alle som studerer ved 
universitetet, ordnet rundt spørsmål om hva det vil si å vite, hva som finnes, og hva vi bør gjøre. Det 
nye exphil-pensumet vil gi studentene øvelse i kritisk tenkning og argumenterende skriving. 
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Det er i ulike omganger tatt grep for å drive exphil mer effektivt. Den siste større endringen skjedde i 
2017. Da ble forholdet mellom forelesninger og seminarer justert. IFIKK gjennomførte en 
emnevaluering i forbindelse med omleggingen i 2017, men det er ikke foretatt emneevaluering 
siden. Bakgrunnen for endringen i 2017 var både å øke den pedagogiske kvaliteten og gjøre 
ressursbruken mer i tråd med fakultetets normer for undervisning. Endringsforslaget ble vedtatt av 
rektor, se orienteringssak 8 til universitetsstyret 7. februar 2017. Denne endringen gjenspeiler seg i 
antall timer brukt per studiepoeng på exphil. Se vedlagte eksamenstall. Eksamenstallene viser for 
øvrig at færre stryker og at snittkarakteren blant de som tar seminarvarianten har økt de siste to 
semestrene. Omleggingen har med andre ord styrket den faglige kvaliteten. 

Det er ikke gjennomført periodisk emneevaluering høsten 2020 som opprinnelig planlagt. 
Bakgrunnen for dette er den krevende situasjonen knyttet til korona-pandemien og planlegging av 
innføring av ny reform i emnet våren 2021. Det vil være naturlig at emneevalueringen gjennomføres 
når den nye reformen har fått virke noe tid, dvs høsten 2021. 

På grunn av korona-pandemien utviklet IFIKK et heldigitalt undervisningsopplegg for høsten 2020. 
Det ble laget en felles digital Canvas-plattform for alle seminargrupper og deres lærere over 
sommeren. Der får studentene synkron digital seminarundervisning. Fellesforelesningene er 
tilgjengelige som opptak av tidligere semestres forelesninger. Fra våren 2021 lages det nye 
forelesninger basert på nytt pensum. Disse vil strømmes. Exphil får god støtte fra skrivesenteret på 
UB og LINK. Digitaliseringen ifbm Korona er stort sett godt mottatt av studentene og de digitale 
seminargruppene har vist seg å være svært populære. 

Både HF og IFIKK har forpliktet seg til å skjerme exphil fra kutt, mens man samtidig sikrer at det er 
tilstrekkelige ressurser til programfagene på instituttet. Underviserne på exphil er faglig tilknyttet 
enten filosofi eller idéhistorie. De var hverken i 2016 eller 2020 skilt ut som egen gruppe i ARK-
undersøkelsen. Men gjennomgående er situasjonen i fagmiljøet preget av stort arbeidspress. Med 
kjente avganger og frikjøp vil ressurssituasjonen bli kritisk fra høsten 2021 – noe rapporten fra 
Arbeidsgruppe IFIKK også slår fast. 

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 at langtidsprognosen har forbedret seg med 46 millioner siden inngangen av 2019, at 
IFIKK har god inntjening og at det ligger en vesentlig RBO-inntekt utenfor perioden for 
langtidsprognosen, vurderer HF dette som forsvarlig.  

 

Vedlegg 
• Eksamenstall for exphil H2016-V2020 
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Eksamensstatistikk for Exphil høst 2016 til vår 2020, inkludert engelsk variant

Seminarvariant
Oppmeldt Møtt Bestått Stryk Stryk % av antall møtt Snittkarakter

H 2016 1 500 1 459 1 402 57 3,9 C
V 2017 1 214 1 186 1 138 48 4,0 C
H 2017 1 456 1 420 1 356 64 4,5 B
V 2018 1 185 1 128 1 073 49 4,3 C
H 2018 1 506 1 472 1 423 45 3,0 C
V 2019 1 172 1 119 1 084 31 2,7 C
H 2019 1 505 1 471 1 435 34 2,3 B
V 2020* 1 181 1 135 1 117 15 1,3 B

Selvstudiumsvariant
Oppmeldt Møtt Bestått Stryk Stryk % av antall møtt Snittkarakter

H 2016 624 327 195 127 38,8 C
V 2017 574 310 210 92 29,6 C
H 2017 707 387 267 112 28,9 C
V 2018 782 450 304 122 27,1 C
H 2018 814 434 327 102 23,5 C
V 2019 736 398 225 163 40,9 C
H 2019 756 400 298 96 24,0 C
V 2020* 762 503 405 75 14,9 C

Ressursbruk, samme periode

H 2016 11144 15 970 0,70
V 2017 9980 13 480 0,74
H 2017 8057 16 230 0,50
V 2018 6887 13 770 0,50
H 2018 7828 17 500 0,45
V 2019 6732 13 090 0,51
H 2019 7671 17 330 0,44
V 2020* 5839 15 220 0,38

StudiepoengTimer brukt på Exphil Timer brukt pr studiepoeng

* For våren 2020 tas det forbehold om at ikke alle tall er ferdig registrert. Dette gjelder både 
eksamensresultater (pga klagebehandling) og timebruk i arbeidspliktregnskapet.
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Noen tall fra IFIKK 
Nedenstående tabell gir tall for IFIKK vedr. antall studiepoeng1 og antall undervisnings- og 
forskerårsverk2 for femårsperioden 2015-2019: 

 

VI ser altså at antall studiepoeng har økt en hel del, og at studiepoeng fra ex.phil. utgjør noe over 
halvparten av alle studiepoeng ved IFIKK. Antallet undervisnings- og forskerårsverk har vært relativt 
stabilt i perioden. 

Vi har også målt antall studenter (60-studiepoengenheter) per undervisnings- og forskerårsverk ved 
noen utvalgte institutter, se figuren nedenfor: 

Forholdstallet ved IFIKK er 
markert med stolper, ved 
de øvrige instituttene med 
linjer. Ved IFIKK har 
forholdstallet økt fra 14 
studenter per lærer i 2015 
til 17 studenter per lærer i 
2019.  

Forholdstallet ved IFIKK er 
tilnærmet likt forholdstallet 
ved IAKH, men ligger over 
andre institutter ved HF. 
Det ligger under forholdstall 
ved institutter ved SV, men 
over tallene ved Institutt for 
pedagogikk ved UV. 

 

 

                                                           
1 60-studiepoengenheter. 
2 Rekrutteringsstillinger og eksternt finansierte stillinger inngår ikke. 

2015 2016 2017 2018 2019
SPE IFIKK 380 402 429 469 464

Ex.phil. 420 499 511 517 521
Sum SPE 800 901 940 986 985

Ex.phil.-andel 53 % 55 % 54 % 52 % 53 %
U&F IFIKK 57 62 61 61 58
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