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Forslag til endring i Regler for opptjening av forskningstermin ved Det juridiske 

fakultet 

 

Historikk  

På fakultetsstyremøte 3/2013 (sak 6) ble det fremmet et forslag om å ta inn i Regler for opptjening 

av forskningstermin at frikjøp som er (a) i 50 % eller mer av full stilling og (b) i mer enn ett års 

varighet, gir prosentvis fratrekk i opptjening av forskningstermin. Bakgrunnen for dette forslaget 

var å hegne om fakultetets undervisningsressurser ved å unngå en situasjon hvor ansatte er frikjøpt 

fra ordinære plikter samtidig som de opptjener forskningstermin.  

 

Bakgrunn for det nåværende forslaget  

Fakultetet har nå en pågående diskusjon (jf sak 4) om hva som ligger i de ansattes forsknings- og 

undervisningsplikt og hvordan vi skal balansere en presset undervisningssituasjon mot kravene til 

å søke ekstern finansiering. En viktig del av dette er mulige insentiver til å søke eksterne midler. I 

lys av denne diskusjonen ser vi nå at det forrige vedtaket kan gi uheldige følger. Vi opplever at 

forskere lar være å søke eksterne midler fordi de ser det som en for stor arbeidsbyrde å være 

prosjektleder. I denne sammenhengen blir fratrekk i opptjening av forskningstermin – det vil si at 

det tar lengre tid å opptjene sammenhengende tid til egen forskning – et ytterligere dis-insentiv.  

 

Vedtaksforslag  

Det gjøres to endringer i Regler for tildeling av forskningstermin ved Det juridiske fakultet (avsnitt 

A. Opptjening og uttak):  



 2 

 

1. Følgende setning tas ut i sin helhet:  

Frikjøp i tilknytning til eksternfinansierte prosjekter gir prosentvis fratrekk i opptjeningstid 

dersom frikjøpet utgjør 50 % eller mer av full stilling og er av minst et års varighet. 

2. Presiseringen om at normale undervisnings- og administrative plikter må være oppfylt for 

å opptjene forskningstermin, tas ut. Annet avsnitt skal i stedet lyde slik:  

En tilsatt tjener opp to måneders forskningstermin pr. tjenesteår med fullt oppfylte plikter. Etter 

nærmere regler gir også tyngre administrative verv ved fakultetet rett til forskningstermin. 
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