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Dekanvedtak - Endring i interne rutiner for overtid for stipendiater 

I forbindelse med oppfølging av overtid for stipendiater har vi foretatt en endring i rutinene for å 

godkjenne overtid. 

Endringen i rutinene innebærer at kontorsjefen nå skal signere skjemaet for overtid, etter å ha

avklart at veileder ikke har innvendinger mot at stipendiaten påtar seg ekstra undervisning.

Kontorsjefens underskrift erstatter signatur av veileder, instituttleder og forskningsdekan. 

Som et nytt ledd i rutinene er det innført at dekanatet får tilsendt en samlet oversikt over overtid en 

gang per semester. 

Med hilsen

Kåre Lilleholt

fungerende dekan

Julie Orning

seksjonssjef

Saksbehandler:

Julie Orning

Tlf.22 85 98 06 , e-post adr. julie.orning@jus.uio.no



Pålegg om overtid - undervisning/sensur utover arbeidsplikten

1. Fylles ut av saksbehandler:

Navn … … …………………………………………………………. 

er ajour med sin forskningsplikt- og undervisningsplikt og pålegges med dette   undervisningstimer 

overtid.. 

Overtidsarbeidet består av undervisning i… …    og/eller sensur i  (emnekode, emnenavn, tiltakskode 

og stedkode).

Antall klokketimer (1 undervisningstime tilsvarer 5 klokketimer): x 5 =  klokketimer

Lønnstrinn: 

Overtidssats: 50 % benyttes, dvs. at arbeidet forutsettes utføres hverdager før kl. 20.00. 

2. Fylles av den vitenskapelig tilsatte:

Jeg vil inneværende semester …….. utføre følgende undervisning/sensur som en del av min ordinære 

undervisningsplikt: 

Fag: Antall timer: 

Fag: Antall timer: 

Fag: Antall timer:

3. Antall timer planlagt eller utført overtid i 2013 (Fylles av den vitenskapelig tilsatte):

Planlagt overtid: 

Fag: Antall timer: 

Utført overtid: Fag: Antall timer:  

4. Kontorsjef bekrefter at arbeidstaker er ajour med forsknings- og undervisningsplikt og

godkjenner overtidsarbeid. Pålegget om overtid skjer i samråd med veileder:

Dato/signatur

Skjemaet leveres til Studieseksjonen ved Anne-Brit Strandset før ekstra undervisning utføres, eller 

til Eksamensseksjonen ved Aina V. Larsen før ekstra sensur utføres.



Saksbehandling i forbindelse med overtid for stipendiater1 ved Det 

juridiske fakultet:

1. Når en avtale inngås med en stipendiat må den enkelte saksbehandler kontrollere i 

AURA hvordan vedkommende ligger an med timeregnskapet, og avklare bruk av 

overtid med seksjonssjef. Saksbehandler i eksamensseksjonen konfererer med 

superbruker i studieseksjonen ettersom stipendiater ikke har sensurplikt, og derfor ikke 

kan inn gå avtale om sensur uten å ha konferert med studieseksjonen.

2. Saksbehandler sender skjema for overtid på epost til stipendiaten som skal undervise, 

med kopi til kontorsjef. Skjemaet finner du på jus-fak- adm: U:\Arbeidstid:

pålegg_overtid. Saksbehandler fyller ut med aktuelt emne, emnekode, tiltakskode,

samt antall undervisningstimer og klokketimer.

3. Saksbehandler legger avtalen inn i AURA. 

4. Stipendiaten får godkjenning av kontorsjef, og som hovedregel returnerer kontorsjef 

skjemaet til saksbehandler. Kontorsjef bekrefter at arbeidstaker er ajour med 

forsknings- og undervisningsplikt og godkjenner overtidsarbeid. Pålegget om overtid 

skjer i samråd med veileder.

5. NB skjema må være signert av kontorsjef og returnert til saksbehandler før

undervisning/sensur gjennomføres.

6. AURA-superbruker sørger for at det som blir utbetalt som overtid føres inn som 

fradrag. 

7. AURA-superbruker sender en oversikt over overtid utført hittil i år til dekanatet etter 

hvert semester.
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Kan også gjelde andre vitenskapelig tilsatte, spesielt post.doc 
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