
Merknad til rapport om ’Oppfølginga av undervisningsrekneskapen ved IF 
etter innføringa av nye retningsliner våren 2012, Rapport til instituttrådet 13. november 
2013’ 
 
Jeg vil påpeke en viktig mangel ved regnskapsføringen i denne rapporten (s. 4-5). Det står i 
rapporten at  
 

Den oppryddinga som er gjennomført i undervisningsrekneskapen, har sin pris. ... Viss vi 
legg til grunn den same satsen som fakultetet brukar for å kompensera undervisningsdelen i ei 
førstestilling (390 timar i lønssteg 63), kostar kvar ekstraordinær forskingstermin 105 000 
kroner. Dei fjorten forskingsterminar som er lova som kompensasjon for særleg høgt 
timeoverskot, utgjer  1 470 000 kroner. I tillegg må instituttet sjølv bera dei sosiale 
kostnadene i desse tilfella. Den samla prislappen inkludert 40 prosent sosiale kostnader blir  
derfor like over to millionar kroner  for dei tretten ekstraordinære forskingsterminane. [Min 
utheving, KMcC – blir det gitt 13 eller 14 forskningssemestre?] 

 
Her omtaler man regnskapet nokså kreativt for å få det til å virke som om instituttet generøst 
bidrar med ekstratilskudd til forskning.  
 
Det man ikke nevner med ett ord er debetsiden i regnskapet: for å få til sin balanse har 
instituttet først slettet 18 859 timer (s. 3). Dette er forskningstid som tilsvarer 48,35 semestre 
(à 390 timer). Samtidig gir instituttet på kreditsiden 13-14 ekstraordinære forskningssemestre. 
Dette innebærer at man foretar en nettosletting på 34-35 forskningssemestre.  
 
Til sammenligning bringer CONVAR-prosjektet inn ca. 11 millioner kroner fra NFR, og 
omfatter ca. 18 semestre forskning (pluss to forskningssemestre som undertegnede har 
opparbeidet på normalt vis og som inngår som egenfinansiering). Nettoslettingen på 34-35 
semestre som er foretatt, tilsvarer med andre ord nesten to prosjekter i denne størrelsen.  
 
Legger man til grunn de satsene som instituttledelsen selv bruker, blir prisen for slettingen 
følgende:  
 

- IF har slettet forskningstid for ca. 7 100 000 kroner (5 100 000 pluss ca. 2 000 000 i 
sosiale kostnader)  

- IF gir ekstraordinære forskningssemestre for 2 000 000 kroner 
- Fasitt: det er slettet forskningstid for 5 100 000 kroner. 

 
Oppryddingen har sin pris; vitenskapelig ansatte har betalt 5 millioner kroner. Dette er 
forskningstid som er brukt til administrative oppgaver og undervisning ved IF (og de gamle 
instituttene fram til 2007).   
 
Instituttet bidrar ikke til økt forskningtid gjennom dette tiltaket. Nettotapet på forskningssiden 
blir omtrent minus 34-35 semestre eller 5 millioner kroner. Omtalen av regnskapet og 
vedtakets positive konsekvenser i rapporten er misvisende.  
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