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Dekanvedtak - økt uttelling for sensorveiledninger ved Det juridiske fakultet

Bakgrunn
Dekanen vedtok den 5. juli 2013 å endre honoraret til eksterne sensorer og veiledere fra ltr. 64 til
en sats på kr 309,-. Bakgrunnen for vedtaket var at Universitetet i Oslo har kommet fram til at
sensur og veiledning er å betrakte som oppdragsvirksomhet, og følgelig er ikke sensorer og
veiledere å anses somarbeidstakere ved UiO. Som et resultat av dette bortfaller retten til
feriepenger. Det juridiske fakultet ønsket å kompensere for dette, og dekanen vedtok derfor å sette
opp deres lønn tilsvarende feriepengegrunnlaget på 12 %.
Som en del av prosessen med å oppdatere sensorhonoraret har vi hatt en gjennomgang av alle
honorarer for eksamensaktiviteter knyttet til Masterprogrammet for rettsvitenskap (MiR).
I vedlagte forslag til honorar er det gjort en større opprydning i aktivitetstyper. Det er lagt til
aktivitetstyper for nye emner i masterstudiet (4-timers eksamen på 4. studieår), aktivitetstyper
som manglet er inntatt og aktivitetstyper som ikke lenger brukes er fjernet. Videre konkretiseres
det at uttellingen for å skrive eksamensoppgaver eller sensorveiledninger gjelder enten heldags
eller halvdags eksamen, dvs. at uttellingen reduseres dersom oppgaven/veiledningen kun er
knyttet til en andel av eksamensdagen.
Forslag om økt uttelling for å skrive sensorveiledninger
Et resultat av gjennomgangen er at vi foreslår å øke uttellingen for noen få aktiviteter. Dette da
administrasjonen over tid har fått tilbakemelding om at det det er gitt for lav uttelling for å skrive
sensorveiledninger, særskilt uttellingen for å skrive sensorveiledninger til HHH. Det er like
arbeidskrevende å skrive veiledning som det er å skrive oppgave og like arbeidskrevende med HHH
som praktikum. Generelt er det vanskelig å få folk til å påta seg å skrive sensorveiledninger.
Det foreslås derfor å øke uttellingen for å skrive sensorveiledning til praktikums- og HHHoppgaver til 20 timer fra henholdsvis 15 og 10 timer, det vil da gi lik uttelling som oppgaveskriving.
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Det foreslås også å fastsette en sats for utarbeidelse av teorioppgave og utarbeidelse av oppgaver
for valgemner. Dette er oppgaver som i all hovedsak dekkes av de interne innenfor
faglæreransvaret, men det er hensiktsmessig å ha en fastsatt sats for de unntakstilfellene der vi
likevel må bruke eksterne.
Kostnader forbundet med den økte uttellingen er beregnet til ca. 30 000,- årlig. Se vedlegg 3.
Uttellingen som gis skal ha grunnlag i den faktiske tiden det tar å gjennomføre en arbeidsoppgave.
Forslaget om å øke uttellingen for eksterne må således føre til forslag om å øke uttellingen på lik
måte for interne. Se vedlegg 4 der de samme aktivitetene er foreslått økt på lik linje for interne med
utgangspunkt i forberedelsesfaktoren 4,43.
Det beregnes at økningen vil føre til ca. 25 klokketimer i økt godskrivning årlig i det interne
eksamensregnskapet. Se vedlegg 3.

Forslag til vedtak
1. Forslag til endringer i Honorar – eksamen vedtas med virkning fom. våren 2014
2. Forslag til endringer i tabell 5 i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og
eksamensbanken vedtas med virkning fom. våren 2014

Vedlegg
1. Forslag til Sensorhonorar gjeldende fom. våren 2014
2. Sensorhonorar gammel versjon
3. Kostnadsberegning økt uttelling for eksterne og ressursberegning for interne
4. Forslag til endringer i tabell 5 i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og
eksamensbanken.
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