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07/09: Orientering og diskusjon om Ifis budsjettforslag for 2008 og 
langtidsbudsjettet 2008-2012  
 
Sakspapirer: 

• Orienteringsnotat til styret 
• Budsjettoversikter fra økonomileder 
• Notat oversendt fakultetet  

 
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og forutsetter at det forelegges en mer 
oppdatert versjon, samt forslag om avsetningar til strategiske satsningsområder, i 
forbindelse med den endelig budsjettbehandling i desember. 
 
07/10: Prinsipper for dimensjonering av gruppemidler 

• Framleggsnotat  
• Gruppemidler oversikt 
 

Vedtak: Styrets vedtak fra 02.06.2005 om tilbakeføring av deler av dekningsbidraget fra 
eksterne prosjekter til gruppen, oppheves.  Styret vedtar videre at bevilgning til 
gruppemidler opprettholdes på de siste to års nivå, gitt at bevilgning til Småforsk 
fortsetter. Fordelingsnøkkel for den interne fordelingen av gruppemidler ved Ifi blir som 
følger: 
 45 % etter kandidatproduksjon  
25 % etter antall førstestillinger  
15 % etter antall publikasjoner 
15 % på bakgrunn av innvilgede eksternfinansierte prosjekt, beregnet etter andel av den 
overhead prosjektene akkumulerer. 



i. Maksimal ramme for overføring av ubrukte gruppemidler fra et år til et annet er 25% 
av bevilgningen. 
 
07/11: Forlengelse av stipendiatperioden – tildeling av 4.-års finansiering og 
avslutningsstipend 

 
• Framleggsnotat  
 

Vedtak: Det legges til grunn at summen av kortere avslutningsforlengelser og 4-års-
forlengelser for stipendiater over instituttets ordinære budsjett skal tilsvare i 
gjennomsnitt ca 4 stipendiatårsverk per år.   
 
3-mnd-forlengelser: 
Styret gir instituttleder fullmakt til å innvilge kortere forlengelser i henhold til det 
innskjerpede regime som er beskrevet i vedlagte framleggsnotat.  
 
4.-årsfinansieringer: 
Styret slutter seg til forslaget om at slike forlengelser tildeles av instituttleder to ganger 
per år på bakgrunn av oversikter over den søkende forskningsgruppes 
undervisningsbelastning og tilgjengelige undervisningsressurser. 
 
07/12: Orientering fra instituttleder 

- Ifi II 
- Gjennomgang av strategiplanen 
 

Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
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