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Dekanvedtak: Justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet

I 2013 vedtok dekanus lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet. Bakgrunnen for dette var at
sensur defineres nå av UiO som oppdrag og skal lønnes ved honorar, for sensorer skal det brukes
lønnssats ikke lønnstrinn. Videre vil det ikke beregnes feriepenger ved bruk av oppdragskontrakt.
Før 2013 ble lønnstrinn C64 brukt som timesats for sensur, i tillegg til dette ble det beregnet
feriepenger på 12 %.
I 2013 var lønnstrinn C64 kr 276,1. 12 % er kr 33,1. Dette var grunnlaget for den vedtatte
lønnssatsen på 309,-.
Gjeldende fra 1.5.2014 er lønnstrinn C64 kr 281,6. 12 % er 33,8. Det foreslås på dette grunnlag at
lønnssatsen justeres opp til 315,5.
Vi er ikke forpliktet til å gjøre denne justeringen, men sensorene har trolig en klar forventning om
at satsen justeres i tråd med den generelle lønnsøkningen i staten. Da vi bruker sats og ikke
lønnstrinn må justeringen vedtas som ny sats, lønningsseksjonen vil ikke gjøre automatisk
korrigering for disse kontraktene. Endringene i lønnstabellene informeres ut om i etterkant av når
de skal være gyldige fra. For eksamensseksjonen kommer endringen midt i den travleste perioden.
Vi foreslår at vi vil gjøre en årlig justering av lønnssatsen, men at satsen ikke gis tilbakevirkende
kraft, da det vil være et større administrativt arbeide gjøre manuelle korrigeringer på alle
kontraktene fra 1.5.2014.
Vedtak
Lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet justeres til kr 315,5 fom. 1. august 2014.

Eksamensseksjonen
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate
47, 0162 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Telefaks: 22 85 96 58
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

2

Saksbehandler:
Kristin Steen Slåttå
22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no

