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1. Innledning  

1.1 Mandat og organisering   

Dekanatet nedsetter en arbeidsgruppe som skal se nærmere på arbeidsplikt for alle vitenskapelige 

ansattegrupper/stillingskoder ved fakultetet. Det er ønskelig å gjøre en større gjennomgang der en 

ser på arbeidsplikt og reglementet som helhet og undersøker om det kan gjøres forbedringer og 

forenklinger, herunder særlig:  

• Vurdere om det skal gis fradrag for vervet ansvarlig faglærer på de obligatoriske emnene 

i rettsstudiet 

• Vurdere differensierte forberedelsesfaktorer for ulike typer undervisning 

• Vurdere forberedelsesfaktor for undervisning som filmes 

• Gjennomgå forberedelsesfaktor for undervisning og fradrag for stipendiater og Post.docs 

 Regler for godskrivning er et insitament som synliggjøring tidsbruk og ansvar knyttet til ulike 

arbeidsoppgaver og verv. Reglene skal legge til rette for best mulig utnyttelse av interne 

undervisningsressurser. Reglementet skal være riktig, rettferdig og lett å få oversikt over og forstå. 

Arbeidsgruppen skal videre ta hensyn til effektiv registrering av undervisning og vurdering. 

Timeregnskapet skal være enkelt å administrere og skal gi både ansatte, ledere og administrasjon et 

godt verktøy for planlegging og oppfølging av de ansattes arbeidsplikt.  

Økonomiseksjonen foretar en kartlegging av arbeidsplikt og godskrivning ved de andre fakultetene 

ved UiO, ved Juridisk fakultet i Bergen og eventuelt ved andre tilsvarende enheter ellers i Norden. 

Denne skal være ferdigstilt innen juni 2016. Kartleggingen skal gi oversikt over:  

• Godskriving og veiledning  

• Vekting av ulike typer undervisning  

• Godskrivning for vervet emneansvar/ansvarlig faglærer 

• Eventuelle ulikheter i godskrivning innenfor eget fakultet   

Med utgangspunkt i eksisterende godskrivningsregler og resultater fra kartleggingen skal 

arbeidsgruppen legge frem et forslag til endringer og konsekvenser i løpet av høsten 2016. 

Arbeidsgruppen rapporterer løpende til dekanatet. Forslag til endringer skal legges frem for 

Fakultetsstyret.  

Organisering av arbeidsgruppen: 

 Erling Hjelmeng (Leder)  

 Erik Røsæg (NIFS) 

 Ole Kristian Fauchald (IOR)   

 Henriette N. Tøssebro (stipendiat)   

 Anne Brit Strandset (administrativ representant)  

 Kristin Steen Slåttå (sekretær) 

1.2 Arbeidsgruppens rolleforståelse  

Arbeidsgruppen er verken bruker- eller partssammensatt, og har ikke oppfattet seg som slik. 

Studenter eller fagforeninger er således ikke representert i utvalget, og selv om dekanatet er 

representert, har det ikke sittet i utvalget i en leder- eller arbeidsgiverrolle. Utvalgets rolleforståelse 
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kan nærmest sammenliknes med gode forvaltningstjenestemenns, der en forsøker å se bort fra 

egeninteresser.  

Selv om arbeidsgruppen ikke er bruker- eller partssammensatt, består utvalget av både faste og 

midlertidige ansatte og ansatte fra både privat- og offentlig rett, slik det er praksis for å gjøre ved 

sammensetning av arbeidsgrupper ved fakultetet.  

Stipendiaten i arbeidsgruppen, Henriette N. Tøssebro, ble valgt som representant av og for de 

midlertidige ansatte på et eget møte 19. september 2016. Dette innebærer likevel ikke at hun 

ivaretar noen særinteresse. I egenskap av å være valgt medlem har hun imidlertid hatt kontakt med 

de midlertidige ansatte fra de ulike fagmiljøene, og hun har derfor særlig innblikk i stipendiatenes 

arbeidssituasjon. 

Gruppen har vurdert de generelle reglene som gjelder hele fakultetet og særreglene for 

Masterprogrammet i rettsvitenskap (MiR), særreglene som gjelder for IKRS og AFIN er ikke vurdert.    

1.3 Gruppens arbeid i tilknytning fakultetets mål og strategi   

Fakultetet har gjennomført revisjoner av Regler for godskrivning de siste årene. I 2007 ble det 

nedsatt et arbeidsutvalg som hadde som mandat å gjennomgå godskrivningsreglene ved fakultetet, 

arbeidsgruppens innstilling førte til at administrasjonsplikten ble redusert og at uttellingen for PBL-

undervisning og parallelle grupper ble redusert for en kort periode. I 2012 ble reglementet revidert 

grunnet omlegging fra undervisningstimer til klokketimer, i samme periode vedtok fakultetet å øke 

forberedelsesfaktoren for første-/amanuenser. Denne innstillingen er en større og helhetlig 

gjennomgang og vurdering av arbeidsplikten, og går detaljert ned i de ulike problemstillingene 

knyttet til undervisningsplikt, forberedelsesfaktor og fradrag. 

Arbeidsgruppens har vurdert de ulike faktorene for forberedelsestid og sett spesifikt på de fradrag 

som i dag gir fritak fra undervisningsplikt for å legge frem et forslag som gir bedre utnyttelse av 

personalresursene. Dette har sammenheng med strategisk plan for 2010-20 for Universitetet i Oslo, 

UiO skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste læresteder. For å oppnå dette må 

vi øke andel undervisning av ansatte med avlagt doktorgrad eller tilsvarende. Fakultetets strategi for 

å oppnå det er gjennom «best mulig utnyttelse av våre samlede personalressurser innen forskning og 

undervisning». Videre er «Optimalisering av ressursbruk i forhold til undervisning» et tiltak listet 

under fakultetets hovedprioriteringer for 2017 og langtidsbudsjettet. 

Stortingsmelding nr. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning viser til at strukturen og 

kulturen ved institusjonene fremmer forskning fremfor utdanning. En praktisk konsekvens av dette 

kan være at det søkes om og gis flere lettelser for undervisningsplikt enn forskningsplikt. 

Arbeidsgruppen har i denne innstillingen undersøkt fordelingen på de ulike arbeidsoppgavene for de 

ansatte. Stortingsmeldingen legger også vekt på utdanningsledelse. Arbeidsgruppen foreslår flere 

tiltak for å øke instituttleders involvering i undervisningsdelen av stillingen til de vitenskapelige 

ansatte. Dette er også viktig med tanke på å legge til rette for at ansatte får undervist i fag som er 

forskningsnære.  

1.4 Begreper 

 Undervisningstime: Kan også kalles konfrontasjonstime eller katetertime. 

Undervisningstimen er tiden lærer bruker på den faktiske undervisningen. En 
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undervisningstime er ordinært 45 minutter. Før 2011 var plikten for alle ansatte tallfestet i 

undervisningstimer. Dagens undervisningsplikt på 333 klokketimer per semester og dagens 

forberedelsesfaktor på 4,43 gir en undervisningsplikt på 75 undervisningstimer for faste 

ansatte per semester.   

 Klokketime: 1 klokketime er en ordinær klokketime på 60 minutter. Plikten for ansatte oppgis 

i klokketimer, arbeidsåret for vitenskapelige ansatte ved UiO er på totalt 1695 klokketimer 

arbeidsplikt, hvilket utgjør 847,5 timer per semester.     

 Forberedelsesfaktor: Den uttelling som gis i undervisningsregnskapet for undervisning. Hver 

forelesning/kurstime er ordinært 45 min. Dette godskrives per i dag med 4,43 klokketimer i 

undervisningsregnskapet. Dette vil si at forberedelsesfaktoren godskriver for 45 min i 

undervisningsrommet og 3 t og 40 min i forberedelse og etterarbeid for hver 

forelesning/kurstime.   

 Fradrag: Det kan gis fradrag for undervisningsplikt eller forskningsplikt. Fradrag listet opp i 

Regler for godskrivning er antall klokketimer det gis fradrag for undervisningsplikt. Fradrag 

gis for undervisningsrelaterte oppgaver, administrative oppgaver, verv, bedømmelser, m.m.   

 Godskrivning: Godskrivning av undervisning betyr at det gis uttelling i 

undervisningsregnskapet. Godskrivning er enten at det registreres som undervisning med 

godkjent forberedelsesfaktor eller som fradrag, godskrivning kan også omfatte undervisning 

gjennomført ved et annet fakultet.    

2. Arbeidsgruppens forslag til endringer   

Arbeidsgruppen forslag til endringer følger av fem hovedprinsipper:  

1. Forenkling. Arbeidsgruppen har ønsket å lage et prinsipielt regelverk som er enkelt å forstå.    

2. Forberedelsesfaktor for undervisning og fradrag skal i størst mulig grad begrunnes i den 

reelle tidsbruken forbundet med arbeidsoppgaven. Det bør gis ekstra uttelling for en 

arbeidsoppgave som gjøres for første gang (begynnerkompensasjon).  

3. Det bør gis økonomisk kompensasjon for arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til de 

ordinære.   

4. Instituttledere bør utøve mer aktiv undervisningsledelse og styring av undervisningsplikt.  

5. Fradrag skal fordeles slik: Undervisningsrelaterte oppgaver skal gi fradrag for 

undervisningsplikten, forskningsrelaterte oppgaver skal gi reduksjon i forskningsplikten, 

administrasjonsoppgaver og andre oppgaver som ikke klart er enten undervisning eller 

forskning skal fordeles likt på undervisning- og forskningsdelen av stillingen.   

Ut fra disse hovedprinsippene har arbeidsgruppen foreslått følgende konkrete endringer:  

- Hvert år arrangeres det et møte med studieårsansvarlig, instituttleder, studiedekan og 

administrasjon. Det foreslås at administrasjonen medbringer undervisningsregnskapene til 

aktuelle ansatte til dette møtet, se kap. 4.  

- Undervisningsregnskapet skal gjennomgås på medarbeidersamtalen med instituttleder, se 

kap. 4. 

- Instituttleder skal kunne godkjenne godskrivning for undervisningsrelaterte oppgaver, se kap 

4 og og punkt 9.2.  

- Instituttleder skal godkjenne/innstille til uttak av plusstimer på over 50 klokketimer, se kap 4. 
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- Forberedelsesfaktor for undervisning reduseres noe for faste ansatte. Arbeidsgruppen 

presenterer to hovedmodeller for slik reduksjon; differensiert faktor og enhetlig faktor. 

Under disse hovedmodeller er det flere alternativ. Se kap. 5 og 12.     

- Forslag til endringer i størrelse på fradrag og forberedelsesfaktor for stipendiater, merk at 

arbeidsgruppen har tre alternative forslag. Se kap. 6.    

- Forslag om at midlertidige skal kunne oppfylle sin undervisningsplikt ved også å sensurere, se 

punkt 6.3.  

- Forslag om innføring av fradrag for ansvarlig faglærer, se punkt 9.1. 

- Anbefaling om at det bør settes krav om at ansvarlig faglærer skal undervise på kurs i sitt fag, 

se punkt 9.1.   

- Flere mindre justeringer i listen over Fradrag for stillinger og verv og andre fradrag, se punkt 

9.3.  

- Forslag om at startfradraget for nytilsatte på 400 klokketimer utgår, se punkt 9.5. 

- Forslag om at det ikke gis fradrag i undervisningsplikten for doktorgradsbedømmelser eller 

stillingsbedømmelser, se punkt 9.6.  

- Forslag til mindre justering i Fradrag for eksamen, se kap 10.   
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3. Fakultetets undervisningsressurser   

Ved fakultetet er vitenskapelige ansatte med undervisningsplikt ansatt i enten faste stillinger som 

første-/amanuens, professor og universitetslektor, eller i midlertidige stillinger som postdoktor eller 

stipendiat. Arbeidsplikt for ett helt år er stipulert til 1695 klokketimer for vitenskapelige ansatte ved 

UiO. Arbeidsplikten fordeler seg på forskningsplikt, administrasjonsplikt, og undervisnings- og 

eksamensplikt.  

3.1 Faste ansatte  

Ved det juridiske fakultetet var det 1. januar 2016 ansatt 86 i faste vitenskapelige stillinger som 

professorer og førsteamanuenser. De har en undervisnings- og eksamensplikt på 47,5 % av stillingen 

sin, 5 % av stillingen er satt av til administrative oppgaver og 47,5 % av stillingen er forskning. 

Summen for de 86 faste ansatte er en total arbeidsplikt på 71 385 klokketimer per semester, dette 

fordeler seg slik på de ulike arbeidsoppgavene i henhold til den fastsatte prosentfordelingen:   

 

I 2017 er det ansatt to universitetslektorer, disse har en undervisnings- og eksamensplikt på 75 %, 

10 % er satt av til administrasjon og 15 % av stillingen er satt av til faglig utviklingsarbeid. Det legges 

til grunn i den videre innstillingen at alle forslag om endringer for faste ansatte, f.eks. endringer i 

forberedelsesfaktor for undervisning, også omfatter også universitetslektorer. 

Første-/amanuenser og professorer har i tillegg til den generelle andelen forskningsplikt, 

forskningstermin hvert syvende år, dette øker andelen forskning noe i kakediagrammet. Videre er 

flere faste ansatte frikjøpt eller har redusert undervisningsplikt grunnet ulike forskningsprosjekter og 

deltagelse på Senter for fremdragende forskning (SFF). Dette gjør at forskningsandelen øker noe på 

bekostning av undervisningsandelen, og vi får følgende fordeling mellom de ulike arbeidsoppgavene: 
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Videre kan vi differensiere ytterligere når vi ser på andel arbeidsplikt som går med til verv og 

bedømmelser. Hva som gir fradrag for undervisningsplikten fremgår av dagens Reglement for 

godskrivning kap. 4 Fradrag undervisning. Ut fra det som er fastsatt i reglementet, hva som er 

registrert i undervisningsregnskapet og beregninger av total arbeidstid tilknyttet arbeidsoppgavene 

har vi beregnet at dette tilsvarer ca. 11 % av arbeidsplikten fordelt med ca 7 % på undervisning og 

trolig minimum 4 % på forskning. Her må det også kommenteres at det er flere administrative 

oppgaver som ikke gir fradrag i undervisningsplikten da de er tilknyttet forskning, som 

søknadsskriving. Disse er ikke innregnet i anslaget på minimum 4 %. Det vil si at andel arbeidsplikt 

som medgår til administrative oppgaver økes fra 5 % til ca. 16 %.   

Gjenstående tilgjengelig total undervisnings- og eksamensplikt for alle faste tilsatte er da 31 %. Av 

dette er 7 % gjennomføring av eksamensarbeid. Den gjenstående undervisningsandelen er så delt 

opp i undervisning- og veiledning i klasserom og undervisning- og veiledning som er forberedelsestid. 

Ut fra dette beregner vi at det er kun 6 % av den totale arbeidsplikten for faste vitenskapelige som 

utkommer i direkte studentkontakt mens 18 % av arbeidsplikten er forberedelse til undervisning. 

Denne fordelingen mellom de ulike arbeidsoppgavene er illustrert her:  
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Disse beregningene er basert på teoretisk tilgjengelig plikt for faste ansatte og sammenlignet opp 

mot hva som er registrert av gjennomført undervisning og sensur i undervisningsregnskapet. De 

detaljerte tallene er presentert i vedlegg 1.      

3.1.1 Særskilt om frikjøp  

Selv om frikjøp styrker forskningsdelen av stillingen vil frikjøp til særskilte prosjekter gå utover 

andelen fri forskning. Slik frikjøp i dag behandles må den ansatte frikjøpes likt fra både undervisnings- 

og forskningsdelen av stillingen. Frikjøpsmidlene styrker basisbudsjettet men det foretas ikke 

automatiske nyansettelser på grunnlag av frikjøpsmidler, dvs. at frikjøp enten øker antall plusstimer i 

regnskapet, dersom den ansatte gjennomfører sin undervisning til tross for frikjøpet, eller øker 

ekstern timelærerandel på studiet. På sikt er det ønskelig at frikjøp skal øke antall nytilsettinger 

dersom fakultetets økonomi tillater dette. Eksempelvis kan slike midler benyttes til ansettelse av 

universitetslektorer eller første-/amanuenser, og dermed bidra til målet om forskningsbasert 

undervisning. Dersom slike midler brukes til timelærere vil forskningsbasert undervisning reduseres. 

Det må imidlertid bemerkes at en del eksterne timelærere har doktorgradskompetanse. 

3.2 Stipendiater     

Stipendiater ansettes på enten fireårskontrakt med undervisningsplikt eller treårskontrakt uten 

undervisningsplikt. Undervisningsplikten for de fireårige stipendiatene er 25 %, som er beregnet ut i 

fra at en doktorgrad er normert til tre år, og at det fjerde året skal være et rent undervisningsår.1 

Stipendiatene har i utgangspunktet ingen administrasjonsplikt. Stipendiaten velger selv om 

undervisningsplikten skal fordeles jevnt utover fireårsperioden eller tas ut mer intensivt over ett 

semester eller to.   

Det er per dags dato ansatt 42 stipendiater på fireårskontrakt2 og 21 stipendiater på treårigkontrakt.3 

De treårige stipendiatene kan imidlertid påta seg undervisning og få forlenget tilsetting med samme 

omregningssats som de fireårige stipendiatene. Tolv av disse har per dags dato benyttet seg av 

denne muligheten.  

En undervisningsplikt på 25 % tilsvarer 1695 klokketimer for en fireårsperiode. Ved oppstart får hver 

stipendiat registrert en totalplikt for hele tilsettingsperioden i fakultetets undervisningsregnskap. Her 

trekkes så et fradrag for generell administrasjon og deltagelse ved virksomheten ved instituttet, 

opplæring og utvikling av undervisningsrollen, fradraget er på 142 klokketimer pr semester, noe som 

blir 1136 klokketimer for hele tilsettingsperioden. Da gjenstår 559 klokketimer undervisningsplikt.  

I kakediagrammet ser vi at undervisningsandelen for de fireårige stipendiatene på 25 % fordeles på 

17 % administrasjonsfradrag, 6 % forberedelse til undervisning og kun 2 % undervisning og veiledning 

i klasserom, dette illustreres slik:   

                                                           
1
 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 

spesialkandidat § 1-3 (3) 
2
 Av disse er 86 % norske, 2 % nordiske og 12 % ikke-nordiske  

3
 Av disse er 19 % norske, 14 % nordiske og 76 % ikke-nordiske  
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Administrasjonsfradraget på 17 % er et fradrag for generell administrasjon og deltagelse ved 

virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen, dette ble innført under 

revisjonen av reglene i 2011/12. Da undervisningsplikten var oppgitt i undervisningstimer var det 

fastsatt at stipendiater hadde en undervisningsplikt på 112 undervisningstimer for hele perioden. 

Med utgangspunkt i at undervisningsplikter på 25 %, dvs. 1695 klokketimer for hele fireårsperioden 

tilsvarer dette en forberedelsesfaktor for denne gruppen på 15,1. I 2011 var det et viktig prinsipp at 

ingen av reglene skulle endres, det var kun en omregning fra undervisningstimer til klokketimer. Det 

var videre ønskelig å finne en felles forberedelsesfaktor for alle midlertidige ansatte, det ble derfor 

vedtatt et generelt fradrag for at antall undervisningstimer plikt for denne gruppen ikke skulle økes. 

Innstillingen og beregninger fra 2011/12 er presentert i vedlegg 4 og 5.  

3.3 Postdoktorer  

Ved det juridiske fakultetet var det 1. januar 2016 ansatt 11 postdoktorer, hvorav 4 var ansatt med 

25 % undervisningsplikt, 4 med 10 % undervisningsplikt og 3 med ingen eller mindre enn 10 % 

undervisningsplikt. Dette gir følgende fordeling på de ulike arbeidsoppgavene for hele 

postdoktorgruppen:  
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Postdoktorer har i utgangspunktet ingen administrasjonsplikt, dvs. at det som ikke er 

undervisningsplikt er forskning. Postdoktorer gis allikevel et lite fradrag for generell administrasjon 

og deltagelse ved virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen, dette 

gis som fradrag for undervisningsplikten, når dette er trukket i fra er det gjenstående 1 119 

klokketimer tilgjengelig undervisningsplikt for ett semester for hele gruppen postdoktorer, dette 

tilsvarer 13 % undervisningsplikt som illustrert i diagrammet.  

Imidlertid fant vi at postdoktorene gjennomfører et langt lavere antall timer undervisning enn 

pliktdelen tilsier. Våren 2016 gjennomførte postdoktorene kun 102 klokketimer undervisning og 

sensur, dvs. kun 9 % av den tilgjengelige undervisningsplikten.   

3.4 Intern og ekstern andel i fakultetets undervisningstilbud   

Vi har hentet ut tall for fordeling mellom interne og eksterne på alle studieprogrammer ved det 

juridiske fakultet. Tallene er basert på registrert undervisning i undervisningsregnskapet våren 2016 

og antall timer utbetalt til timelærere. Vi fant at undervisningen ved fakultetet fordeler seg på 47 % 

undervisning fra faste interne, 9 % undervisning fra stipendiater, 0 % fra postdoktorene og 44 % 

eksterne:  

 

Når vi ser på detaljerte tall for veiledning finner vi at faste ansatte gjennomfører hele 68 % av all 

veiledning mot 32 % ekstern andel.  

Eksterne timelærere brukes først og fremst i undervisning på Masterstudiet i rettsvitenskap (MiR), 

andelen eksterne på studieprogrammene ved IKRS eller AFIN er svært liten. Videre er det noe 

eksterne timelærere på de engelskspråklige mastergradene, men svært lite i forhold til på MiR.  

Om vi skiller ut faste ansatte på instituttene Institutt for privatrett (IFP), Nordisk institutt for sjørett 

(NIFS) og Institutt for offentlig rett (IOR)4 finner vi at tilgjengelig undervisning i klokketimer er ca. 

10 500. Ut fra dette kan vi videre gjøre et omtrentlig estimat på at fordelingen for MiR vil trolig ligge 

på ca. 40 % faste interne, mellom 5 og 7 % stipendiater og ca. 50-55 % eksterne timelærere.    

                                                           
4
 Flere ansatte ved SMR og IKRS bidrar med undervisning på MiR, samtidig er det flere av de ansatte ved IFP, 

IOR og NIFS som tar ut deler av plikten ved å undervise på fakultetets engelskspråklige masterprogrammer og 
bachelor- og masterprogrammer ved AFIN og IKRS. Denne avgrensningen er gjennomgående brukt i fakultetets 
rapporter, eksempelvis når man skal beregne forhåndstallet mellom lærere og studenter på MiR.      

Undervisning - timefordeling våren 

2016:

FAST TILSATTE STIPENDIATER POST DOC TIMELÆRERE sum

TIMER TOTALT 17 543 2 941 85 18583 39 151

ANDEL AV TIMER 45 % 8 % 0 % 47 % 100 %

OPPGAVERETTING 487 196 2913 3596

VEILEDNING 4 903 150 55 2654 7 762

UNDERVSINING I KLOKKETIMER 12 153 2 595 30 13 016 27 793

UNDERVISNING - ANDEL AV TIMER 44 % 9 % 0 % 47 % 100 %

FORBEREDELSESFAKTOR 4,43 5 5 5

TIMER I KLASSEROMMET VÅREN 2016 2 743 519 6 2 603 5 871

ANDEL 47 % 9 % 0 % 44 % 100 %
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3.5 Plusstimer i regnskapet  

Tilgjengelig plikt og det som faktisk undervises går ofte ikke i null. Flere faste ansatte underviser 

utover det de har av restplikt etter at fradrag er trukket fra og dette generer plusstimer i regnskapet. 

Ved utgangen av våren 2016 var antall plusstimer for alle fast ansatte ved hele fakultetet 57 744 

klokketimer, dvs. 83 % av all undervisnings- og eksamensplikt for ett år. For fast ansatte på 

instituttene IFP, NIFS og IOR var antall plusstimer 50 036, dvs. 99 % av all undervisnings- og 

eksamensplikt for ett år. Midlertidig ansatte bygger seg ikke opp pluss i undervisningsregnskapet. Det 

har blitt kommentert i gruppen at overskuddet i undervisningsregnskapet kan være en indikator på 

at uttellingen for undervisning, administrasjon og sensur er for god eller at undervisningen går ut 

over forskningen. Ingen av delene er ønskelig.   

Frem til 2015 hadde fakultetet en regel om at man kunne maks ha to semestres full plikt i pluss i eget 

regnskap, denne regelen ble fjernet etter vedtak fra instituttledere og dekanat, ettersom 

administrasjonen pekte på at det var en regel som ikke ble håndhevd.  

Arbeidsgruppen mener at det ikke er ønskelig å ha et stort antall plusstimer i det samlede 

undervisningsregnskapet. Samtidig er det naturlig at den enkelte ansatte ønsker å ha et visst antall 

plusstimer. Det samlede antallet plusstimer fremstår ikke som avskrekkende. Det er klare regler og 

lang praksis for at store overskudd ikke kan tas ut uten etter søknad. Uttak utover 45 klokketimer i 

semesteret må det søkes om.5  

3.6 Undervisningsledelse (MiR)    

Fakultetet har 86 faste ansatte og studieprogrammet MiR har til enhver tid ca. 3000 registrerte 

studenter. Når det gjelder undervisningsledelse på programmet er dette fragmentert og fordelt på 

flere ulike roller og verv.  

Studiedekanen er øverste ansvarlig for undervisningen på MiR og de internasjonale 

studieprogrammene ved fakultetet. Studiedekanen ser studieårene på tvers, og kan bidra til å sikre 

god og rettferdig fordeling av interne ressurser på studieårene.  

For hvert studieår på MiR er det en studieårsansvarlig. Studieårsansvarlig har særlig ansvar for 

lærersituasjonen for sitt studieår, og oversikt over behov for og tilgjengelige undervisningsressurser.6 

Høsten 2015 vedtok dekanus endringer i de studieårsansvarliges ansvar, det ble lagt opp til at de 

studieårsansvarlige tillegges mer besluttende ansvar og omfattende ledelse for å oppnå bedre 

studiekvalitet.7 I dekanvedtaket ligger det at studieårsansvarlig skal holde instituttleder orientert om 

relevante forhold som angår de ansattes undervisning. De studieårsansvarlige har et overordnet 

ansvar for å sikre en god fordeling av undervisningsressursene på eget studieår.   

Imidlertid har studieårsansvarlige ikke personalansvar for interne lærere og derfor ikke 

instruksjonsmyndighet. De har heller ikke i dag automatisk innsyn i de enkeltes 

undervisningsregnskap. Personalansvaret ligger til instituttlederne, som på sin side ikke har detaljert 

kjennskap til eller ansvar for lærersituasjonen på de ulike studieår. Instituttleder har et ansvar for at 

                                                           
5
 Punkt 10.3-10.6 i Regler for godskrivning  

6
 Instruks for studieårsansvarlig lærer: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc1 
7
 Saksnr. 2015/15532 i ePhorte  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc1
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc1
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de ansatte oppfyller arbeidsplikten sin, og har innenfor dagens reglement mulighet til å innvilge 

timer godskrevet for administrative oppgaver.    

I 2015 ble det også vedtatt å holde årlige møter hvor studiedekan, instituttleder, aktuell 

studieårsansvarlig og undervisningsplanlegger deltar. Dette for å opprette en nærmere dialog om 

lærersituasjonen og trekke instituttleder mer inn i undervisningsrelaterte problemstillinger. 

En annen viktig rolle er ansvarlig faglærer. Det er en ansvarlig faglærer for hvert aktivt emne/fag på 

MiR. Ansvarlig faglærer har i følge instruks et særlig ansvar for lærersituasjonen for sitt fag.8 

Imidlertid er det ulikt i hvilken grad de ansvarlige faglærerne tar dette ansvaret fullt ut, særlig med 

tanke på å rekruttere eksterne timelærere der en har behov for å dekke opp den planlagte 

undervisningen. Videre er det blitt pekt på som et problem at det ikke er fastsatt i instruksen at 

ansvarlig faglærer eller faglærere må undervise i faget.      

Faste ansatte ved Det juridiske fakultetet har i dag stor grad av frihet til selv å påta seg undervisning. 

Undervisningsplanleggerne sender ut forespørsler til faste ansatte, men det er ingenting i instruksen 

som påkrever at disse må svare ja til å påta seg den undervisning som de har holdt tidligere 

semestre. De som har oversikt og ansvar for undervisningsbehovet har ikke instruksjonsmyndighet. I 

de fleste tilfeller følger ansvarlig faglærer godt opp, men der det ikke gjøres kan det forårsake 

vanskeligheter.   

Som forberedelse til denne arbeidsgruppens arbeid ble det gjennomført en større kartlegging om 

arbeidsplikt ved andre fakulteter ved UiO og andre juridiske fakulteter i Norge og Norden. Her får 

man inntrykk av at flere andre fakulteter har et «enklere» reglement, men at det samtidig er definert 

en tettere dialog om undervisningsforpliktelsene med linjeleder. Eksempelvis er det i Helsinki fastsatt 

at hver lærer skal sette opp en arbeidsplan med sin sjef, i denne arbeidsplanen inngår forskning, 

administrasjon og undervisning. Behovet for et detaljert reglement ved vårt fakultet henger tett 

sammen med hvordan undervisningsledelsen er organisert; jo tettere dialog med linjeleder om 

summen av arbeidsforpliktelser, jo mindre behov for styring gjennom detaljert reglement.   

3.7 Arbeidsgruppens generelle betraktninger  

Arbeidsgruppen har sett på tilgjengelige interne undervisningsressurser og hvordan arbeidsplikten 

fordeles på ulike arbeidsoppgaver. Det er ønskelig at en større andel av undervisningsplikten 

utkommer i direkte studentkontakt. Med dagens forberedelsesfaktor for undervisning og den store 

andelen fradrag er det store deler av plikten som ikke kommer studentene til gode. Fakultetet har 

allerede er svært lavt forhåndstall mellom faste ansatte og studenter på MiR. Dette i kombinasjon 

med dagens regler gir en svært høy andel eksterne lærere på studiet. For å øke andel 

forskningsbasert undervisning må den interne andelen undervisningstimer opp og den eksterne 

andelen ned.  

Arbeidsgruppen har kommentert at mye av arbeidstiden går med til administrasjon. 

Administrasjonsarbeidet er neppe unyttig. Men siden det i så stor grad går ut over undervisning og til 

dels forskning, bør trolig ambisjonsnivået reduseres noe på administrasjonssiden og økes på 

undervisnings- og forskningssiden. Det bør f.eks. vurderes om bedømmelser kan gjøres noe enklere, 

                                                           
8
 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-

jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2 
 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2
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slik det gjøres mange andre steder. Vurdering av slike konkrete tiltak ligger imidlertid utenfor dette 

utvalgets mandat. Den fastsatte administrasjonsandelen på 5 % er trolig for lav i forhold til de 

administrative oppgaver vitenskapelige ansatte har.    

Det understrekes at arbeidsplikten for ansatte ikke bør økes. Det fremsettes forslag til endringer som 

skal legge til rette for at undervisning ikke skal bli hovedsalderingspost, og at forberedelsesfaktoren 

justeres noe i henhold til antatt reell arbeidsbelastning.  

Det årlige møtet mellom studieårsansvarlige og instituttleder er et positivt tiltak. De 

studieårsansvarlige trenger informasjon om de interne lærerressursene og instituttlederne trenger 

informasjon om fakultetets undervisningsbehov. Arbeidsgruppen mener at dagens situasjon ikke er 

god nok, og peker særlig på at instituttleder i større grad må utøve ledelse for undervisningsdelen av 

stillingen.    

Arbeidsgruppen vil også fremheve den lave andelen gjennomført undervisning fra postdoktorene. 

Postdoktorene er en intern undervisningsressurs med doktorgrad. Tallmaterialet viser at fakultetet 

må ta noen grep for å nyttiggjøre seg av postdoktorenes undervisningsplikt på en bedre måte enn i 

dag.   
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4. Regler som insitament for undervisningsoppgaver og instituttleders rolle     

Arbeidsgruppens mandat gav føringer til å diskutere om regler for godskrivning skal brukes som 

insentiv for å trekke interne lærerkrefter til noen undervisningsformer/arbeidsoppgaver fremfor 

andre.  

Gruppen mener at forberedelsesfaktor for undervisning må fastsettes ut fra hva som er den faktiske 

tiden som kreves til forberedelse og etterarbeid, ikke med tanke på rekruttering til ulike prioriterte 

undervisningsformer. Det ligger til enhver lærer å oppfylle sin arbeidsplikt og undervise der 

undervisningsbehovet er. I de tilfellene ansatte ikke følger opp dette bør instituttleder engasjere seg. 

Undervisning er ikke noe man påtar seg frivillig og uttelling i undervisningsregnskapet er ikke en 

belønning, men en registrering av den faktiske tidsbruken som går med til å løse 

undervisningsoppgavene.   

Arbeidsgruppen har sett på undervisningsledelsen på MiR og vil peke på at det er et behov for større 

grad av involvering fra instituttleder med å følge opp den enkeltes undervisningsportefølje. Det er 

ønskelig at ansatte har en variert undervisningsportefølje og det er et uttrykkelig mål for fakultetet at 

ansatte underviser på de obligatoriske fagene. Videre bør instituttleder følge opp saldo i 

undervisningsregnskapet, både med tanke på minustimer eller et høyt antall plusstimer. 

Instituttleder bør se på eventuelle tiltak der ansatte ikke leverer nok undervisningstimer i henhold til 

fastsatt plikt, og der ansatte har et svært høyt antall plusstimer bør det etableres en plan med den 

ansatte for å få redusert overskuddet. Instituttleder kan i siste instans instruere den ansatte, men 

dette vil kun være aktuelt i helt spesielle tilfeller og er generelt ikke ønsket.    

Arbeidsgruppen har flere anbefalinger til konkrete tiltak:   

1. Det anbefales at aktuelle læreres undervisningsregnskap medbringes på det årlige møtet 

med studieårsansvarlig, instituttleder, studiedekan og administrasjon. Dette for å kunne 

enda mer detaljert identifisere hvilke interne ressurser som er tilgjengelig for kommende 

semester, og gi studieårsansvarlig mer konkret innsyn interne undervisningsressurser.  

2. Det anbefales at instituttleder fører opp gjennomgang av undervisningsregnskap som et fast 

diskusjonspunkt på den årlige medarbeidersamtalen. Dette for å kunne se på om 

undervisningsporteføljen er tilstrekkelig variert med tanke på fag og undervisningsformer og 

saldo i regnskapet. Om nødvendig skal det avtales konkrete tiltak og etableres en plan for 

gjennomføring.  

3. Arbeidsgruppen foreslår at instituttleder skal gis fullmakt til å kunne godkjenne godskrivning 

for særskilte undervisningsrelaterte oppgaver etter søknad. Dette fyller flere formål. For det 

første vil det medføre til at deler av reglementet kan forenkles, da en kan stryke 

automatiserte fradrag mot at instituttleder gis en pott for å gi godskrivning der det er behov. 

Videre vil det oppfylle prinsippet med å gi godskrivning for faktisk utført arbeid, ved at det 

kun gis der instituttleder ser det er gjort en merinnsats og ikke automatisk som i dag. Endelig 

vil det gi instituttleder et nødvendig verktøy for gjennomføring av avtaler om tiltak og planer 

for gjennomføring av endringer i de ansattes undervisningsportefølge. Dette forslaget er mer 

beskrevet i punkt 9.2.    

4. Det foreslås at der den ansatte og instituttleder har lagt en plan for reduksjon av plusstimer i 

undervisningsregnskapet, skal denne planen legges fram for studieårsansvarlig, og eventuelle 

synspunkter fra studieårsansvarlig skal innarbeides i planen.   



16 
 

Arbeidsgruppen ønsker ikke å foreslå et konkret tak for maksimalt antall plusstimer, eller 

begrensninger på anledning til å registrere plusstimer for et semester. Viktigst er det at 

instituttlederne følger opp den enkeltes undervisningsportefølje og saldo i regnskapet individuelt for 

å sørge for at undervisningsplikten oppfylles i henhold til fakultetets strategi og forhindre at enkelte 

bygger seg opp veldig store overskudd i undervisningsregnskapet.  

Det legges videre til grunn at et oppdatert reglement for godskrivning må gjenspeile instituttleders 

styringsrett.  

5. Forberedelsesfaktor for undervisning   

Forberedelsesfaktoren for faste vitenskapelige er 4,43 og faktoren for midlertidig ansatte og eksterne 

er 5. Forberedelsesfaktoren er lik for all type undervisning, med unntak av for Tutor-led student 

activities (TULSA) hvor forberedelsesfaktoren er 2, og ved deltagelse av flere lærere i samme 

undervisning hvor godskrivningen reduseres til 2/3 på hver.  

Forberedelsesfaktoren skal dekke tiden som er brukt til faktisk undervisning, forberedelses til 

undervisningen, etterarbeid og kontakt med studentgruppen.     

Økonomiseksjonen har for arbeidsgruppen gjennomført en større kartlegging hvor det ble innhentet 

opplysninger om arbeidsplikt, forberedelsesfaktor og fradrag ved andre fakulteter ved UiO, de andre 

norske juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø og flere andre nordiske juridiske fakulteter, se 

vedlegg 6, 7 og 8. Kartleggingen viste at vårt fakultet gir ligger i det øvre sjiktet for antall timer 

forberedelse. Den mest brukte forberedelsesfaktor for forelesning er 4 timer, universitetene i 

København og Stockholm ligger igjen noe lavere enn dette, kun samfunnsvitenskapelig (SV) ved UiO 

og juridisk fakultet ved UiB gir høyere forberedelsesfaktor enn vårt fakultet, og disse er begrenset til 

forelesninger. 

Slike forberedelsesfaktorer kan være vanskelig å sammenligne, siden det kan være variasjoner i hvor 

mange arbeidstimer arbeidsåret er stipulert til, prosentfordeling mellom undervisning og forskning 

og mulighetene for fradrag, Alle disse faktorene får effekt på hvor mange undervisningstimer 

vitenskapelige ansatte må bidra med for å oppfylle undervisningsplikten. Allikevel er det slik at 

forberedelsesfaktoren indikerer hvor mange timer forberedelse det forventes for de ulike 

undervisningsformene. Arbeidsgruppen mener derfor det er av interesse å se hen til hvordan andre 

læresteder benytter forberedelsesfaktorer.  

Videre viste kartleggingen at det som hovedregel er ulik forberedelsesfaktor for ulike 

undervisningsformer ved de andre fakultetene ved UiO. For de andre juridiske fakultetene i Norge er 

det også noe ulik forberedelse for ulike typer undervisning, men noe mindre finmasket enn det som 

gjeldet for eksempel ved samfunnsvitenskapelig (SV) og utdanningsvitenskaplig fakultet (UV) ved 

UiO. Ved de andre nordiske juridiske fakultetene er det i all hovedsak lik forberedelsesfaktor for all 

undervisning, men det differensieres mellom ulike stillinger i form av økt forberedelsesfaktor for 

stipendiater og redusert for studenter. Sistnevnte er etter alt å dømme knyttet til undervisningsform.  
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Arbeidsgruppen har definert følgende hovedkategorier for undervisning ved MiR:  

1. forelesninger  

a. Originalforelesninger  

b. Annengangs og senere forelesninger  

2. Kurs  

a. Ordinære kurs 

b. Obligatorisk kurs  

3. Smågruppeundervisning  

a. PBL 

b. Basisgrupper 

c. Rettssakskurs  

d. Rettskilder til fots  

e. Tutor-led student activities (TULSA)  

4. Veiledning  

a. Veiledning av masteroppgave  

b. Veiledning av doktorgrad 

c. Veiledning/coach for prosedyrekonkurranser 

Med lik faktor for forberedelse uavhengig av undervisningsform vil man i mange tilfeller over- og 

underkompensere. Overkompensasjon er særlig aktuelt ved annengangs og senere forelesninger, 

undervisning på egne valgemner, kursopplegg med standardisert opplegg og dialogbart 

smågruppeundervisning som ikke krever stor grad av forberedelse, herunder særlig rettssakskurset 

på 4. studieår. Underkompensasjon er særlig aktuelt ved originalforelesninger, der det utarbeides 

nye kursopplegg og der det er store studentgrupper eller særlige forventninger om oppfølgning. En 

bekymring med dagens faktor er det det ikke gir insentiv til å oppdatere forelesnings- og kursrekker. 

Det har vært diskutert om graden av over- og underkompensasjon utjevner seg over tid. 

Arbeidsgruppen har kommet til at dagens forberedelsesfaktor ser ut til å være for raus for noen 

undervisningsformer og for lav i noen sammenhenger. Et flertall av arbeidsgruppen foreslår ut fra 

dette at forberedelsesfaktor for undervisning reduseres noe for fast ansatte. 

Arbeidsgruppen vil understreke at det er umulig å finne en faktor som vil passe alle ansattegrupper 

og undervisningsformer. Nytilsatte som påtar seg undervisning i ett nytt fag vil trenge mye mer tid til 

sine forberedelser enn de som har vært ansatt i flere år og underviser i egne fag. Samtidig må man 

legge til grunn det at man i denne forbindelse er nytilsatt i en svært kort andel av tiden man er fast 

tilsatt ved universitetet. Arbeidsgruppens forslag er derfor utformet med tanke på fast tilsatte med 

undervisningserfaring, og det legges til grunn at de fast tilsatte underviser i kjente eller 

forskningsnære fag. Dette er forutsetninger som er nødvendige med tanke på hensyn til ressurser, 

Aktivitet HF SV* UV-ISP UV-ILS UV-IPED MED TF JUS Oslo København Bergen Tromsø Uppsala Stockholm Helsinki

Forelesning 4 4,5 4 4 4 4 4 4,43 3,5 5,0 4,0 4,0 3,0 4,3*

Forelesning med 

2 lærere 3 2,95 3,3 2,2

Forelesning fra 

stipendiater 5 5 15* 6** 12,8

Seminar 3 3,5 2 3 3 4,43 4,5* 3,0 4,0 3,0 4,3*

Kurs 4 4,43 3,5* 3,0 4,3*

Gruppe 2 2 2 2 3 2,0 3,0

Problembasert 

læring 2 4,43
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undervisningskvalitet og et enkelt regelverk. Fakultetet må bruke interne undervisningsressurser på 

den beste måten ved å ha fokus på at de ansatte får undervise i forskningsnære fag.  

Der forberedelsesfaktoren klart blir for lav er det ønskelig å kompensere for dette gjennom økt antall 

timer til forberedelse som godkjennes av instituttleder. Slike tilskudd kan knyttes til utvikling og 

oppdatering av undervisningsopplegg eller utvikling av egen undervisningskompetanse. 

Arbeidsgruppen foreslår at midlertidig ansatte skal gis en noe høyere forberedelsesfaktor enn fast 

ansatte.  

Fra undervisningsregnskapet våren 2016 har vi hentet ut fordelingen på forelesninger og kurs for fast 

ansatte. Disse, viser at faste ansatte har en høy andel forelesninger mens midlertidige ansatte har en 

høy andel kursundervisningsvisning:   

 

Dagens flate forberedelsesfaktor har den fordel at den er effektiv med tanke på administrasjon av 

undervisningsregnskapet, flere faktorer øker risikoen for feil og øker tidsbruken i administrasjonen. 

Videre kan en argumentere for at den er en ubyråkratisk måte å legge til rette for at lærerne har noe 

tid til å påta seg ekstraoppgaver forbundet med undervisningen. Dersom en eksempelvis må søke om 

godskrivning for å utarbeide nye kursopplegg eller opprette og delta i en nettgruppe for diskusjoner 

og spørsmål med studenter, vil det gi merarbeid med søking og godkjenning.   

Fakultetet vedtok i 2008 å redusere godskrivning for parallelle kurs og for PBL-undervisning. Dette 

førte til vanskeligheter med å rekruttere både interne og eksterne lærere til å påta seg 

undervisningen med redusert uttelling. Vedtaket ble reversert etter få semestre. Gruppen har vært 

opptatt av å tenke på de praktiske implikasjonene av foreslåtte endringer selv om det er et viktig 

prinsipp at faktor skal fastsettes ut fra faktisk tidsbruk ikke av rekrutteringshensyn. Det er derfor 

viktig at en ikke peker ut kun en undervisningsform som gis redusert uttelling, men at en endring skal 

være mer gjennomgående.  

I kap. 12 presenteres to hovedmodeller; differensiert faktor eller enhetlig faktor. Under modellen for 

differensiert faktor presenteres det en tretrinnsmodell og en totrinnsmodell, videre presenteres det 

også et forslag som kombinerer enten tretrinns- eller totrinnsmodell med status quo for stipendiater. 

Under enhetlig faktor presenterer arbeidsgruppen et forslag med redusert enhetlig faktor og en 

FASTE STIPENDIATER OG POSTDOC SUM

UNDERVISNING 12069 100 % 2968 100 % 15037

FORELESNING 5605 46 % 648 22 % 6253

KURS 6464 54 % 2320 78 % 8784

HERAV MIR 10717 100 % 2784 100 % 13501

FORELESNING MIR 4360 41 % 604 22 % 4964

KURS MIR 6357 59 % 2180 78 % 8537

ANDRE PROGRAMMER 1352 100 % 184 100 % 1536

FORELESNING IKKE MIR 1245 92 % 44 24 % 1289

KURS IKKE MIR 107 8 % 140 76 % 248
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status quo modell for alle ansattegrupper. Arbeidsgruppen har ikke kommet til en samlet anbefaling 

om en modell, men redegjør for fordeler og ulemper ved modellene.    

6. Plikt, fradrag og forberedelsesfaktor for stipendiater   

6.1 Innledning 

Bakgrunnen for en nærmere drøftelse av stipendiatenes arbeidsplikt er følgende bestemmelser i 

forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 

spesialkandidat § 1-3: 

(3) Normal åremålsperiode [for stipendiater] er fire år med 25 prosent pliktarbeid. 

Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein forskerutdanning.  

(4) Ansettelsesmyndigheten fastsetter den samlete periode i hvert enkelt tilfelle. Det tas 

tilbørlig hensyn til omfanget av pliktarbeidet, nødvendig tidsramme og plan for å 

gjennomføre prosjektet, og det finansieringsgrunnlag prosjektet hviler på. 

(12) Fordelingen av arbeidsplikten mellom forskerutdanning og pliktarbeid skal framgå av 

arbeidsavtalen. Innholdet i pliktarbeidet utenom forskerutdanning bør også framgå, jf. § 1-3 

(13) og (14). Det skal framgå hvilket doktorgradsprogram stipendiaten er knyttet til.  

(13) Pliktarbeid utenom forskningsarbeidet bør så vidt mulig ha relevans for 

doktorgradsutdanningen. Administrative plikter begrenses og bør normalt ikke utgjøre mer 

enn ti prosent av den samlete arbeidstid på årsbasis.  

(14) Institusjonene fastsetter egne retningslinjer for innholdet i pliktarbeidet, samt fordeling 

av arbeidsoppgaver i ansettelsesperioden. Arbeidsgiver må påse at arbeidsoppgavene ikke 

går utover den fastsatte rammen. 

Elementer av forskerutdanningen kan ikke telle med som en del av pliktarbeidet. Normalordningen 

skal være at pliktarbeidet er relevant for doktorgradsutdanningen og at administrative plikter ikke 

kan utgjøre mer enn 40 % av pliktarbeidet. Hva som kan inngå i «pliktarbeid» er ikke nærmere 

definert i forskriften. Arbeidsgruppen har diskutert om dagens regelverk for stipendiaters 

arbeidsplikt er i overensstemmelse med forskriften. Spørsmålet er om en ordning der det gis et 

generelt fradrag som tilsvarer 17 % av stillingen for «generell administrasjon og deltagelse ved 

virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen» omfatter aktiviteter som 

kan klassifiseres som «pliktarbeid» og om en slik ordning er i tråd med forskriftens krav om at 

administrasjon normalt ikke skal overstige 10 % av stillingen. 

Det kan anføres at opparbeidelse av undervisningskompetanse bør klassifiseres som en del av 

undervisningen og dermed inngå som en del av forberedelsesfaktoren. Dersom administrasjonsdelen 

av stillingen da bringes ned på 10 % kan det spørres om det er i tråd med forskriften å gi et 

standardfradrag på 10 % for alle stipendiater eller om det gjelder et krav om dokumentasjon av 

utført administrasjon, for eksempel at det føres timer. Her kan det vises til at administrasjonsplikten 

for fast ansatte er beregnet til 5 % og at det vanskelig kan forsvares å gi stipendiatene et 

standardfradrag for administrasjon som er høyere enn dette. 

I punkt 3.2 er undervisningsplikten og fordelingen på de ulike arbeidsoppgavene for stipendiater 

presentert. Dette kan se ut som en svært gunstig ordning for stipendiatene, men fakultetet har 
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gjentatte ganger tatt stilling til undervisningsplikt for gruppen og konsekvent landet på at det ikke 

har vært ønskelig å øke antall undervisningstimer. Det ekstra undervisningsåret skal gi den enkelte 

mere tid til å la prosjektet modnes, og det rause fradraget gir stipendiatene tid til å engasjere seg i 

ulike råd og arbeidsutvalg ved fakultetet. Et annet viktig moment er at UiB og UiTø har omtrent lik 

ordning.9 Videre ser vi at forberedelsesfaktorer for stipendiater i jus ligger på over 10 i København og 

Helsinki. Det kan få konsekvenser for rekrutteringen av stipendiater dersom den reelle 

undervisningsplikten ved fakultetet er mye høyere enn ved andre læresteder.   

I dag fullfører ca. 80 % av stipendiatene, hver stipendiat representerer en investering på tre millioner 

i lønnsutgifter for fakultetet. Videre er det flere som leverer til utsatt frist. I slike tilfeller går 

fakultetet glipp av en bonus på kr. 300 000 fra Kunnskapsdepartementet. Det er en målsetning at 

avhandlingene som blir levert skal holde et høyt nivå. Det vil være en svært uheldig konsekvens 

dersom flere stipendiater får vanskeligheter med å fullføre avhandlingen dersom fakultetet øker 

undervisningsbyrden ved å redusere fradraget stipendiatene i dag gis. Arbeidsgruppen har av disse 

hensyn ikke ønsket å gå inn for noen vesentlig økning av antall undervisningstimer plikt for 

stipendiatene.  

6.2 Forslag om endringer i undervisningsplikten for stipendiater  

Undervisningsplikten for stipendiater er et tema som har blitt grundig diskutert i arbeidsgruppen, 

arbeidsgruppen har ikke blitt enig om ett forslag, men vil i her presentere de ulike 

utvalgsmedlemmenes forslag og bakgrunnen for dem. Et flertall av utvalgsmedlemmene (Hjelmeng, 

Fauchald og Strandset) har gått inn for at fakultetet bør beholde fireårsstillingene med 

undervisningsplikt, men at fradraget som gis i dag reduseres samtidig som forberedelsesfaktoren 

økes. Utvalgsmedlemmene Tøssebro og Røsæg har foreslått alternative forslag til denne modellen.  

6.2.1 Forslag til endringer i størrelse på fradrag og forberedelsesfaktor for stipendiater  

Et flertall av arbeidsgruppen har funnet det vanskelig å forene fradraget for generell administrasjon 

og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen med 

forskriften. Dette flertallet ønsker også å opprettholde den normalordning som forskriften gir 

anvisning på – en ansettelsesperiode på fire år med 25 % pliktarbeid.  

Standardfradraget for stipendiater er på 142 timer per semester. Det tilsvarer 1136 klokketimer for 

hele tilsettingsperioden og 67 % av pliktarbeidsdelen for stipendiater. Til sammenligning har faste 

ansatte et fradrag på 42 klokketimer per semester til fratrekk av administrasjonsplikten og det er ikke 

naturlig at et standard administrasjonsfradrag for midlertidige skal overstige det som gis for faste 

ansatte. Samtidig er det er ønskelig at stipendiater involverer seg og deltar i fakultetets råd og 

arbeidsutvalg, og at det legges til rette for slik deltagelse uten at en skal måtte søke om særskilte 

fradrag for dette. Stipendiatene har også ordninger for tillitsvalgte, de gir viktige innspill til 

reformarbeid ved fakultetet og deltar på lik linje med fast ansatte i organisering av faglige og sosiale 

arrangementer. På denne bakgrunn foreslås det fradraget for generell administrasjon og deltagelse i 

virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrollen strykes og erstattes av et 

fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet. Det foreslås at det 

nye fradraget settes til 42 klokketimer per semester.  

                                                           
9
 UiB har tidligere meldt at stipendiater har en reell undervisningsplikt på 8,5 % av en fireårsstilling mens UiTø 

har meldt at de fireårige stipendiatene ansattes med 25 % undervisningsplikt, men at den reelle 
undervisningsplikten er på 9 %.   
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Da fradraget for stipendiater reduseres foreslås det at forberedelsesfaktor økes fra 5 til 10.10 Dette 

begrunnes i at det er naturlig å gi stipendiater en høyere forberedelsesfaktor enn andre grupper som 

underviser ved fakultetet. Stipendiatene er i en særstilling i forhold til postdoktorer og eksterne da 

det ikke kreves undervisningskompetanse ved ansettelse. Det er tenkt at slik kompetanse skal bygges 

opp i løpet av ansettelsesperioden. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at stipendiatene som 

hovedregel ikke har relevant undervisningserfaring eller fagkompetanse i det faget man blir satt til å 

undervise i. Undervisningsforberedelsene blir derfor tidkrevende. I faktoren på 10 ligger det inne 

forberedelse til den faktiske undervisningen og oppbygning av generell undervisningskompetanse.   

Overgang til redusert administrasjonsfradrag og økt forberedelsesfaktor vil øke antall 

undervisningstimer for stipendiatene noe, økningen tilsvarer 3 undervisningstime per semester eller 

24 undervisningstimer for hele tilsettingsperioden, dette er også beregnet i de ulike modellene. Det 

har ikke vært et mål å øke antall undervisningstimer, da det er mange gode grunner for å beholde 

dagens ordning. Samtidig har disse utvalgsmedlemmene vektlagt å kunne foreslå størrelse på fradrag 

og forberedelsesfaktor som lar seg faglig begrunne, en forberedelsesfaktor på 10 vil gi stipendiater 9 

timer og 15 minutter til forberedelse og etterarbeid til hver time undervisning.  

Til slutt har disse utvalgsmedlemmene funnet det er mulig å argumentere for en liten økning da en 

går inn for at deler av plikten kan tas ut gjennom sensurarbeid. Dette grepet gjør det mer fleksibelt 

for stipendiatene å ta ut sin undervisningsplikt.    

6.2.3 Status quo for stipendiater   

I forslaget til Hjelmeng, Fauchald og Strandset blir det foreslått at fradragsposten for «generell 

administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av 

undervisningsrollen» for stipendiater skal reduseres til 42 timer mot en økning i 

forberedelsesfaktoren. Et medlem av arbeidsgruppen, Henriette N. Tøssebro, ser ingen grunn til å 

gjøre noen endring i fradragsposten eller forberedelsesfaktoren. Som for postdoktorer, foreslår hun 

at dagens generelle fradragspost og forberedelsesfaktor for stipendiater holdes lik som i dag, dvs. en 

status quo-modell. Dette begrunnes med at fradragsposten er ment å dekke tre ulike 

arbeidsoppgaver, og det foreslåtte fradraget på 42 timer svarer ikke til den reelle arbeidsinnsatsen 

som stipendiatene nedlegger til de ulike oppgavene. Flertallets foreslåtte modell er egnet til å 

undergrave at stipendiater faktisk utfører, og forventes å utføre, ulike aktiviteter som del av sin 

undervisningsplikt. 

 

Som det fremgår av fradragspostens betegnelse, er det generelle fradraget en sekkepost som skal 

dekke tre ulike aktiviteter: 1) generell administrasjon, 2) deltagelse i virksomhet ved instituttet, og 3) 

opplæring og utvikling av undervisningsrollen.  

 

                                                           
10

 Dette forslaget vil avhenge om man går inn for differensiert faktor eller enhetlig faktor  
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Det fremgår tidligere i denne fremstillingen at stipendiatene ikke mottar en prosentsats for generell 

administrasjon tilsvarende 5 % av stillingsbrøken som faste ansatte. For faste ansatte svarer denne 

prosentsatsen til et fradrag på 42 timer per semester. Siden stipendiater med undervisningsplikt også 

utfører arbeid av administrative art, bør det gis kompensasjon for dette arbeidet i form av et fradrag 

i undervisningsregnskapet. Stipendiater med undervisningsplikt forutsettes for eksempel å delta på 

lærermøter og utføre merarbeid forbundet med undervisningen, som å besvare henvendelser fra 

studenter. Mange stipendiater blir også koblet aktivt inn i utviklingen av undervisningsopplegg og 

utarbeidelse av kursoppgaver. Slik reglene for godskrivning i dag er utformet, gir det best 

sammenheng å kompensere for dette arbeidet i form av et fradrag. Til sammenligning får 

stipendiater med 25 % undervisningsplikt ved Det juridiske fakultet i Bergen 20 timer per semester i 

fradrag for studentkontakt, i tillegg til et grunnfradrag på 60 timer for administrativt arbeid 

(forberedelsesfaktoren er for øvrig 5 eller 7). Ved Det juridiske fakultet i Tromsø gis det et 

semestervis fradrag på 37,5 timer alene for generell administrasjon for stipendiater. 

 

Ved siden av det administrative arbeidet som følger med undervisningsplikten, vil stipendiater flest 

også nedlegge mye tid i opplæring og utvikling av undervisningsrollen.  Dette omfatter blant annet 

gjennomgang av pensumslitteratur og doms-og kjennelsessamling, utvikling av kursopplegg eller 

oppgaveløsningssvar, evaluering etter endt kurs m.v. Det bør legges til rette for at forskere som er 

tidlig i sin karriere får den tiden som er nødvendig for å utvikle sine pedagogiske ferdigheter ved 

siden av sitt forskertalent. Dersom det blir kompensert for dette utviklingsarbeidet i form av en 

forhøyning av forberedelsesfaktoren, vil dette ha til følge at stipendiatene stilles likt som faste 

ansatte når det gjelder andre former for undervisnings- og eksamensarbeid enn kurs og 

forelesninger. Stipendiatenes særlige posisjon vil altså ikke bli hensyntatt når denne ansattgruppen 

utarbeider sensorveiledning, veileder studenter eller retter masteroppgaver. Etter Tøssebros 

vurdering vil en slik regelendring ha uheldige konsekvenser fordi stipendiatene ved 

godskrivningsreglene gis incentiver til å velge bort ulike typer av undervisnings-og eksamensarbeid.  

 

Ved siden av å dekke faktisk tid som går med til administrativt arbeid og utvikling av 

undervisningsrollen, er det generelle fradraget også ment å dekke deltakelse i virksomheten ved 

instituttet. Dette omfatter engasjement i instituttenesstyrer og arbeidsutvalg. I tillegg er den ment å 

kompensere for annen aktivitet, som instituttseminarer og lignende. Mange stipendiater er dessuten 

aktive initiativtakere til felles akademiske aktiviteter, som arrangering av lunsjer med fagspesifikke 

temaer eller faglige konferanser og seminarer. Stipendiatene bør fortsatt gis incentiver til slik 

aktivitet.  

 

På samme måte som det gis et generelt fradrag for ulike aktiviteter for postdoktorer, bør det også 

opereres med et generelt fradrag for stipendiater. Dagens sats for stipendiater svarer etter Tøssebros 

vurdering godt til den tiden som erfaringsmessig sett er nødvendig for å gi undervisning av høy 

kvalitet uten at det går på bekostning av avhandlingsarbeidet. Dette støttes av at 

godskrivningsreglene som gjelder ved våre søsterfakultet i Bergen og Tromsø  er gunstigere enn 

godskrivningsreglene som gjelder ved Det juridiske fakultet i Oslo. Likhetshensyn tilsier at 

stipendiater med undervisningsplikt bør stilles likt som ansatte i samme stillingsposisjon ved de 

juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø. 
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Dersom det ønskelig med større grad av gjennomsiktighet, er det mulig å differensiere mellom de tre 

aktivitetene som i dag blir dekket ved den generelle fradragsposten. Deltakelse i virksomheten kan 

for eksempel fastsettes til 22 timer, utvikling av undervisningsrollen til 78 timer, og generell 

administrasjon til 42 timer.  

 

6.2.4 Overgang til treårige kontrakter for alle stipendiater  

Utvalgsmedlem Røsæg har foreslått at fakultetet bør gå over fra å ansatte på fireårskontrakt med 

undervisningsplikt til å kun ansette på treårskontrakt med mulighet for å tilsette i egne 

undervisningsstillinger dersom avhandlingen leveres innen tiden.   

Røsæg har pekt på at det er først og fremst norske stipendiatene som ansettes på fireårskontrakter, 

og at det er problematisk at de får ekstra tid ved at de gis et så stort fradrag, og således har en lavere 

reell plikt enn 25 % skulle tilsi. Dette er problematisk både av rettferdighetshensyn overfor 

stipendiater med treårskontrakter og i forhold til forskriften11 om hvor lang doktorgradsperioden skal 

være. Dette er et forhold som ikke endres ved å endre forholdet mellom fradrag og 

forberedelsesfaktor; de fireårige stipendiatene vil også i forslag 6.2.1 gis noe mere tid til 

avhandlingen enn de som tilsettes på treårig kontrakt.  

Om stipendiater faktisk bruker 15 klokketimer (eller hva rammene måtte bli) til å forberede seg til 

hver undervisningstime, er dette lite i tråd med de begrensede ressurser fakultetet ellers rår over. 

Fakultetet har begrensede ressurser og bør legge føringer på hvor mye tid man kan sette av til å 

forberede seg; det er kanskje ikke mulig å gjøre alt ideelt.   

Fakultetet har forsøkt å likestille de to gruppene mer ved at treårige stipendiater kan undervise og få 

forlengelse i henhold til same omregningsnøkkel som de fireårige. Men det vil trolig være noe 

vanskeligere for de treårige å få brukt denne ordningen fullt ut, da vi generelt har vanskeligheter med 

å få brukt ikke-nordiske i undervisningen.  

Flere stipendiater prioriterer å gjøre seg ferdig med undervisningsplikten tidlig i tilsettingsperioden. 

En slik prioritering kan gå utover skrivningen. Den ekstra uttellingen undervisningen gir kommer da i 

liten grad doktorgradsarbeidet til gode. Foruten å være urettferdig og problematisk i forhold til 

forskriften er det derfor mye som tyder på at ordningen er lite effektiv som subsidiering av 

skrivearbeidet. 

Fakultetet bør derfor gå over til bare treårige stipendiatstillinger, og derved unngå problemet med 

særregler for stipendiatenes undervisning. De som ønsker det og er kvalifiserte til undervisning og 

sensur fakultetet har behov for, bør tilbys stillinger med liten eller ingen forskerandel før, etter eller 

som et avbrekk i stipendiatperioden. Tilbudet bør tilpasses og begrenses etter reglene om 

midlertidige ansettelser, slik at stipendiatene ikke får rett til fast ansettelse. 

Reformen må selvsagt koordineres med de andre juridiske fakultetene i Norge. Dette skulle være 

uproblematisk, siden den langt på vei er nødvendiggjort av forskriften. 

                                                           
11

 Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og 
spesialkandidat § 1-3 (3)  
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6.3 Midlertidiges adgang til sensur   

Hverken stipendiater eller postdoktorer har eksamensplikt, og stipendiater kan kun oppfylle 

undervisningsplikten ved å undervise. Da stipendiater har en svært begrenset undervisningsplikt har 

det vært ønskelig at denne plikten ble tatt ut kun på undervisningssiden. Dette har også vært 

begrunnet med at det ikke er krav om forskningsbasert sensur, og at det er mest formålstjenlig for 

stipendiatene å få mest mulig undervisningserfaring.  

Sommeren 2016 ble det vedtatt at stipendiater kan påta seg noen sensuroppgaver, men dette 

begrenset seg til seg sensur av masteroppgaver og å skrive eksamensoppgaver og 

sensorveiledninger. Det kan argumenteres for at de som skal skrive eksamensoppgaver og 

sensorveiledning burde ha noe erfaring som sensorer, og at det således er uheldig at stipendiatene 

kun kan utføre begrenset eksamensarbeid. Videre er det flere som ønsker å påta seg sensur, da dette 

er en relativt fleksibel måte å oppfylle plikten på. Administrasjonen mottar hvert semester 

forespørsler om enkelte stipendiater kan delta i sensur, særlig for valgemner er dette relevant, hvor 

enkelte stipendiater besitter særskilt kompetanse innenfor et spesialfag hvor det er vanskelig å 

rekruttere eksterne sensorer. I disse tilfellene er det uheldig å måtte si nei, da stipendiaten kan være 

svært godt kvalifisert.  

Det er av disse grunnene ønskelig å foreslå at stipendiater kan oppfylle sin undervisningsplikt også 

gjennom sensur. Det foreslås at stipendiater gis lik uttelling som eksterne sensorer. Arbeidsgruppen 

vil videre kommentere at det ikke er naturlig at stipendiater oppfyller hele sin undervisningsplikt ved 

å sensurere. Det kan være lite ønskelig å sette noen øvre grense for sensur, dels fordi en slik grense 

kan bli oppfattet som en normalordning og dels fordi noen kan ha behov for å påta seg mye sensur. 

Særlig kan dette være aktuelt for utenlandske stipendiater som ønsker fire års kontrakt. Det er heller 

ikke sannsynlig at norske stipendiater vil velge å ta ut større deler av plikten gjennom sensurarbeid 

da det i dette forslaget legges opp til en bedre uttelling når de gjennomfører undervisning.  Men vi 

anbefaler at det innføres rutiner i eksamensseksjonen for å varsle instituttleder dersom enkelte 

stipendiater påtar seg svært omfattende sensuroppgaver. Videre må den enkelte stipendiat ha god 

oversikt over hva de påtar seg av eksamens- og undervisningsarbeid, fakultetet løper større risiko for 

at stipendiater arbeider utover pliktandelen dersom det avtales arbeidsoppgaver med flere 

administrative seksjoner.  

7. Postdoktorer og gjennomføring av undervisningsplikt   

I punkt 3.3 ser vi at postdoktorene gjennomfører langt mindre undervisning enn pliktdelen tilsier.  

Postdoktorene leverer forskningsbasert undervisning og postdoktor er en rekrutteringsstilling for 

videre fast stilling ved universitetet. Det er viktig for fakultetet å få fullt ut utnyttet denne 

undervisningsressursen og viktig for postdoktoren å få pedagogisk erfaring. Det er vanskelig for 

fakultetet å argumentere for behov for flere interne undervisningsressurser dersom vi ikke kan vise 

at vi utnytter de stillingene vi allerede har.  

Flere av postdoktorene er ikke-nordiske og kan således kun undervise på engelske emner, videre er 

det en utfordring for flere å få undervisningsoppdrag. Administrasjonen er avhengig av at ansvarlig 

faglærer foreslår postdoktorer til å undervise. Fakultetets engelskspråklige emnetilbud er valgemner 

og forutsetter derfor særlig kompetanse innenfor det aktuelle fagområdet. Imidlertid ser vi at flere 

postdoktorer påtar seg TULSA-undervisning, noe som gjør det lettere for midlertidige å komme seg 
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inn i undervisningen og øker både kvalitet og undervisningstilbudet på valgemnene. Det kan reises 

spørsmål om TULSA-undervisning krever mindre forberedelse enn annen type kursundervisning. 

Arbeidsgruppen har ikke hatt mulighet til å se nærmere på dette, men viser til at utgangspunktet er 

at forberedelsesfaktoren bør speile reell tidsbruk på undervisningen, at TULSA er en 

undervisningsform som er ny og derfor kan trenge innsats for videreutvikling, samt at post-doktorer 

er midlertidig tilsatte og derfor har en kort tidshorisont for engasjement i undervisningen. Disse 

faktorene sammenholdt med det store uutnyttede potensialet for undervisning fra postdoktorer kan 

tale for å se nærmere på forberedelsesfaktoren for TULSA-undervisningen. 

Arbeidsgruppen har ikke foreslått noen endringer i reglementet særskilt for postdoktorene, 

undervisningspliktandel, fradrag og forberedelsesfaktor foreslås lik som i dag da arbeidsgruppen ikke 

har funnet noe å bemerke på dette. Det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat å se på praktiske 

tiltak, men det understrekes at det er viktig med et faglig og administrativt løft for å få flere 

postdoktorer inn i fakultetets undervisning. Det er blitt kommentert av ett utvalgsmedlem at dersom 

postdoktorene ikke greier å fylle sin undervisningsplikt med undervisning, bør de oppfylle pliktdelen 

med administrative oppgaver for instituttet eller fakultetet.  

8. Ekstern godtgjørelse 

8.1 Generelt 

Godtgjørelse for eksterne beregnes ut fra lønnstrinn og forberedelsesfaktor. Per i dag brukes 

lønnstrinn ordinært C59 som utgjør 259,80 kr per time og dette ganges opp med 

forberedelsesfaktoren for eksterne som er 5, dvs. at eksterne får utbetalt 1299 for en 

undervisningstime.12   

Eksterne som underviser på rettsvitenskapsstudiet er personer med et generelt høyt lønnsnivå, det 

er en reell bekymring at en redusert forberedelsesfaktor for eksterne kan føre til vanskeligheter for 

rekrutteringen. MiR-programmet har en høy andel eksterne lærerkrefter og vi er avhengig av at 

eksterne tar på seg undervisningsoppdrag for å kunne tilby all den undervisningen som er planlagt på 

studieprogrammet.  

En gjennomgående linje i arbeidsgruppens forslag er at forberedelsesfaktor skal baseres på reell 

tidsbruk, ut fra dette bør ekstern faktor reduseres, dersom intern faktor reduseres. Arbeidsgruppen 

har i sine forslag lagt opp til en høyere faktor for midlertidige ansatte enn for faste ansatte, og en 

særlig høy faktor for stipendiater tatt i betraktning at det er en utviklingsstilling som ikke krever 

tidligere undervisningserfaring.  

Eksterne kan best sammenlignes med postdoktorene. Det er ikke krav om at eksterne skal inneha en 

doktorgrad, men dersom de rekrutteres til ett emne så er det med bakgrunn i særskilt 

fagkompetanse innenfor et felt. En stor andel av de eksterne har også tidligere undervisningserfaring. 

Arbeidsgruppen vil av denne grunn ikke foreslå endringer i forberedelsesfaktor for eksterne, som for 

postdoktorer vurderes faktoren 5 som rimelig. Merk at det allikevel er lagt opp til en noe redusert 

faktor også for eksterne i modellene for differensiert faktor.   

                                                           
12

 Noen eksterne har lønnstrinn C67 som utgjør 301,40 kr per time og 1507 per undervisningstime  
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8.2 Emeriti   

Fakultetet har flere emeriti som bidrar med forskning, undervisning og eksamen. Det er instituttene 

som inngår emeritusavtale med den enkelte og i slike avtaler spesifiseres det hva emeriti forventes å 

bidra med i bytte mot kontorplass. Det legges oftest ikke opp til et spesifikt timeantall undervisning 

eller sensur de må oppfylle. De fleste bidrar med veiledning av masterstudenter og stipendiater, de 

er mentorer og deltar i forskningsgrupper og flere publiserer.  

Arbeidsgruppen vil fremheve at emeriti er en viktig undervisningsressurs.  Den undervisning og 

sensur som emeriti gjennomfører som del av sine avtaler, fremgår ikke i fakultetets oversikter over 

gjennomført undervisning. Dette da deres undervisning ikke registreres i undervisningsregnskap eller 

bilagssystem. Arbeidsgruppen finner ikke at det er behov for å utarbeide egne regler for emeriti.    

9. Fradrag  
Alle faste ansatte har et fast fradrag på 5 % av den totale arbeidsplikten for administrative oppgaver. 

I tillegg til dette gis det en rekke fradrag fra undervisningsplikten for ulike stillinger, verv, deltagelse i 

utvalg og andre oppgaver, se Regler for godskrivning kapittel 4. Gjennomgangen av 

undervisningsressurser og fordeling av arbeidsplikt viste ca. 7 % av arbeidsplikten for faste ansatte 

registreres som fradrag for undervisningsplikten, i tillegg har vi gjort et anslag at minimum 4 % av 

arbeidstiden som medgår til slike oppgaver belastes forskningstiden.  

Et gjennomgående prinsipp for arbeidsgruppen har vært at størrelsen på godskrivningen i regnskapet 

skal basere seg på den faktiske tidsbruken, deretter skal fradrag for undervisningsrelaterte oppgaver 

gi fradrag for undervisning, forskningsrelaterte oppgaver gi fradrag for forskning. Administrative 

oppgaver eller andre oppgaver som ikke så enkelt kan knyttes til hverken undervisning eller forskning 

bør fordeles på forsknings- og undervisningsdelen av stillingen likt.  

Da undervisningsplikten er den delen av plikten som det telles timer på har det vært en tendens til å 

legge hele eller største delen av fradraget på undervisningsdelen for å synliggjøre hvor mange timer 

arbeidsoppgaven medfører.     

Arbeidsgruppen har kommentert at dagens fradragsliste er svært detaljert, allikevel er den nok ikke 

helt fullstendig, nye behov oppstår og fleksibilitet er nødvendig av andre grunner. Utvalget går inn 

for å ta ut en del av de detaljerte fradragene, innføre fradrag for ansvarlig faglærer og gi en egen pott 

for instituttleder til å godskrive timer for undervisningsrelaterte oppgaver.  

9.1 Fradrag for ansvarlig faglærer og innføring av krav om at ansvarlig faglærer skal undervise 

på kurs     

Arbeidsgruppen har diskutert mulig innføring av fradrag for ansvarlig faglærer. Per i dag gis det kun 

fradrag på programleder- og studieårsnivå, det gis ingen fradrag for å være ansvarlig faglærer 

hverken for de obligatoriske fagene eller valgemner. Ved gjennomgangen av undervisningsplikt ved 

andre fakultetet og institusjoner så man at fradrag for emneansvar er noe som gis ved flere andre 

fakulteter og institusjoner.13  

Et fradrag for ansvarlig faglærer henger også sammen med diskusjonen om reduksjon av 

forberedelsesfaktor for undervisning. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at i dagens faktor, som 

                                                           
13

 Det gis timer godskrevet for emneansvar/fagansvar ved fakultetene HF, UV, MED og TF ved UiO og ved 
universitetene i Bergen, Uppsala og Stockholm.   
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godskriver raust for noen undervisningsformer, gis det kompensasjon for arbeid knyttet fagansvar. 

En kan dermed argumentere for at en reduksjon i forberedelsesfaktor legger til grunn et behov for 

spesifikk kompensasjon for arbeid knyttet til dette vervet.14     

Arbeidsgruppen mener at det er gode grunner for å innføre et fradrag for ansvarlig faglærer, det er 

en klar instruks for vervet og det er flere faste oppgaver. I løpet av en periode på fire år vil ansvarlig 

faglærer normalt måtte gjøre noen oppdateringer av litteratur, hjelpemidler eller kursopplegg. 

Videre skal ansvarlig faglærer delta i kvalitetssikringsarbeidet knyttet til evaluering av emnet. For 

ansvarlige faglærere på den obligatoriske delen av MiR vil det medgå noe tid knyttet til koordinering 

og rekruttering av lærere.15 På valgemnene skal det alltid leveres eksamensoppgave og ellers ved 

forespørsel.  

Det har vært et viktig prinsipp for arbeidsgruppen at det ikke skal innføre nye automatiske fradrag 

som gis uavhengig av innsats. Det er heller ønskelig at der det må legges inn en merinnsats knyttet til 

fagansvar så bør dettes godkjennes av instituttleder, se punkt 9.2. Arbeidsgruppen vil foreslå at det 

gis et mindre fradrag for ansvarlig faglærer på de obligatoriske fag, dette fradraget settes til 5 

klokketimer per studiepoeng og skal kun gis ved overtagelse av fagansvar. Fradraget vil da knyttes 

opp mot prinsippet om begynnerkompensasjon. Ansvarlig faglærer er selv ansvarlig for å melde dette 

inn til administrasjonen.  

Effekten av dette vil variere, da ansvarlig faglærer sitter for fire år, og kan sitte i opp til to perioder, vi 

har beregnet at det maksimalt vil føre til en økning på 125 klokketimer i fradrag hvert semester 

samlet for alle emnene i MiR-programmet.  

Arbeidsgruppen ønsker også å anbefale at ansvarlig faglærer bør undervise på kurs som gis i faget, 

selv om dette ligger utenfor arbeidsgruppens mandat. Ansvarlig faglærer er ansvarlig for 

undervisningen og lærersituasjonen for sitt fag. For å kunne utøve dette ansvaret bør ansvarlig 

faglærer i størst mulig grad også undervise på kurs. Det er ansvarlig faglærer som skal utarbeide 

kursopplegg, og dersom ansvarlig faglærer ikke selv er bruker av disse kursoppleggene er det er risiko 

for at kursoppleggene ikke blir oppdaterte så ofte som nødvendig. Der det ikke er oppdaterte og 

gode kursopplegg må hver enkelt kurslærer bruke mye tid på å utarbeide sitt eget opplegg. Dette er 

ikke en økonomisk bruk av undervisningsressursene, og det er et prinsipp at kurs skal ha felles 

kursopplegg for å sikre at alle kurs holder samme faglige nivå.       

9.2 Pott for instituttleder å tildele godskrivning for undervisningsrelaterte arbeidsoppgaver    

Arbeidsgruppen ønsker at instituttleder skal engasjeres mer inn i undervisningsdelen av stillingen til 

de ansatte. Et av tiltakene her er å gi en egen pott som instituttleder kan bruke for å gi godskrivning 

for undervisningsrelaterte arbeidsoppgaver.  

I dag har instituttlederne en egen pott med timer som kan godskrives for administrative oppgaver 

ved eget institutt. Ved gjennomgang av registrerte fradrag knyttet til denne posten ser det ut som 

denne rammen ikke brukes fullt ut, arbeidsgruppen har derfor foreslått en liten i denne rammen. 

                                                           
14

 Instruks for ansvarlig faglærer: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-
regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2 
15

 Det er kommentert i arbeidsgruppens møter at flere ansvarlige faglærere for valgemner også må nedlegge en 
betydelig innsats for å koordinere ulike undervisere på valgemnet.   

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/instruks_verv_vedtatt.html#toc2
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Videre er det klart at administrative oppgaver skal godskrives likt på undervisnings- og 

forskningsdelen.  

Arbeidsgruppen vil foreslå en ny pott som kan brukes for å gi godskrivning for undervisningsrelaterte 

oppgaver. For de undervisningsrelaterte oppgavene er det naturlig at det skal kun godskrives på 

undervisningsdelen av stillingen. Arbeidsoppgaver som bør godskrives er eksempelvis utvikling av 

kursopplegg, revisjon av fag, ekstrainnsats ved periodisk emneevaluering og ekstrainnsats knyttet til 

studentene på ett emne. Arbeidsgruppen har ikke foreslått noe automatisk fradrag for ansvarlig 

faglærer som overtar et nytt valgemne. Her bør instituttleder vurderer om det bør gis timer innenfor 

rammen. Videre vil arbeidsgruppen også anbefale at potten brukes for å gi begynnerkompensasjon 

for ekstra forberedelse som er nødvendig ved undervisning i nye fag. Til slutt vil arbeidsgruppen også 

anbefale at instituttleder bruker potten for å kunne gi noe kompensasjon for lærere som påtar seg 

undervisning det har vist seg vanskelig å dekke. Rammen er satt i forhold til antall ansatte ved 

instituttet, den totale rammen er basert på 10 klokketimer per fast ansatt per semester, men 

instituttleder fordeler timer innenfor rammen etter sitt skjønn.   

Forslag til endringer:  

Institutt Dagens ramme 

administrasjonsoppgaver 

Foreslått ramme 

administrasjonsoppgaver  

Foreslått ramme 

undervisningsoppgaver  

IKRS 80 60 170 

NIFS 80 60 140 

SMR 80 60 90 

IOR 195 100 270 

IFP 213 100  300 

  

Effekten av reduksjonen av rammen for å godskrive administrative oppgaver anses å være ingen, 

dette da vi har sett at dagens ramme i dag ikke benyttes fullt ut. Det er vurdert om potten for å 

godskrive administrative oppgaver kan halveres sett i lys av at det innføres en ny pott, dette er gjort 

for de største instituttene, men for IKRS, SMR og NIFS er potten kun redusert noe da en halvering 

trolig vil gjøre potten for lav.    

Effekten av å gi en egen pott for å godskrive for undervisningsrelaterte oppgaver er maksimalt en 

økning på 970 klokketimer registrert som fradrag per semester, dette tilsvarer 219 

undervisningstimer med dagens forberedelsesfaktor. Det er lite trolig at hele rammen vil brukes fullt 

ut hvert semester og at den faktiske effekten vil ligge noe lavere enn dette.   

9.3 Forslag til endring i listen «Fradrag for stillinger og verv» 

Arbeidsgruppen har kommentert at det er for mange detaljerte og automatiske fradrag, listen i 

dagens regelverk er gjennomgått og det er foreslått en rekke endringer. Se vedlegg 9 for alle forslag 

til endringer. Her presenteres de største endringene:  
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 I siste revisjon av regelverket ble det kun gjort en direkte omregning fra undervisningstimer 

til klokketimer, det foreslås noen mindre justeringer opp til nærmeste heltall for noen av 

vervene.  

 Flere fradrag foreslås strøket, dette for å redusere antall automatiske fradrag. 

Arbeidsoppgavene skal allikevel kunne gi godskrivning, men da innenfor instituttleders 

rammer til å godskrive for administrative og undervisningsrelaterte oppgaver.   

 Det foreslås at direktør for SMR gir et likt fradrag som instituttleder ved NIFS. Da nasjonal 

institusjon ikke lenger er en del av senterets arbeidsoppgaver er det naturlig å legge opp til 

en lik struktur som de andre instituttene.  

 Det foreslås å øke fradraget for Daglig leder EU-rett og SERI fra 22 klokketimer til 30 

klokketimer.  

 Det foreslås å stryke fradragene knyttet til Filab, Filab var tidligere en del av DRI/FINF-studiet, 

og i lys av at DRI nå nedlegges er det ikke behov videreføring.  

 Det foreslås å stryke det særskilte fradrag for leder for likestillingsutvalget. Leder for 

likestillingsutvalget er en instituttleder, og fradraget gis da på toppen av et allerede stort 

fradrag i undervisningsplikten. Det er videre flere andre arbeidsutvalg ved fakultetet som 

ikke gis særskilte fradrag.  

 Det foreslås av et flertall fra arbeidsgruppen (Hjelmeng, Fauchald og Strandset) å stryke 

fradraget for generell administrasjon og deltagelse ved instituttet, opplæring og utvikling av 

undervisningsrollen for stipendiater og erstattet dette med et generelt fradrag for 

administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet på 42 timer per semester.  

 PFF har meldt inn ønske om å endre fradraget for å sitte i PFF til et flatt fradrag for alle 

medlemmene på 22 klokketimer, denne endringer vil medføre at det registreres 0,5 

klokketimer mindre per semester for arbeid knyttet til PFF.16  

 Det foreslås å reduserefradraget «Administrasjon av internasjonal sommerskole i 

menneskerettigheter» fra 75 til 50 klokketimer. Da dette fradraget ble innført var det med 

bakgrunn i at arbeidet forbundet med dette ble stipulert til ca. 100 klokketimer. I søknaden 

fra 2014 ble det pekt på at det av rekrutteringshensyn var ønskelig å gi noe større fradrag på 

undervisningssiden enn forskningssiden, fradraget ble derfor satt til 75 klokketimer.   

Effekten av disse forslagene vil medføre en reduksjon av 63,5 klokketimer fradrag registrert per 

semester, med dagens forberedelsesfaktor tilsvarer dette 14 undervisningstimer.17         

9.4 Doktorgradsveiledning  

Fradraget for doktorgradsveiledning er i dag definert slik at det kan gis inntil 31 klokketimer per 

semester og timene skal fordeles mellom bi- og hovedveileder. Flertallet av arbeidsgruppen har ikke 

ønsket å gå inn for økning av dette fradraget. Utvalgsmedlem Tøssebro har foreslått at dette bør 

økes og at det bør stå nærmere i forhold til fradraget for bedømmelser som er 53 klokketimer og vist 

                                                           
16

 Dersom stipendiater skulle beholde fradraget for generell administrasjon på 142 t per semester foreslås det 
at det særskilte fradraget for stipendiatrepresentant i PFF strykes. Dersom fradraget reduseres til 30 t som i 
forslag 6.2.3 foreslås det at stipendiatrepresentanten gis 22 klokketimer fradrag som de andre medlemmene i 
PFF.   
17

 Det største reduksjonen av registrerte fradrag tilkommer om instituttleder ved SMR gis likt fradrag i plikten 
som instituttleder ved NIFS, dersom direktør ved SMR ved neste ansettelse også vil få fullt fradrag fra 
undervisnings- og eksamensplikt vil de foreslåtte endringene bety en økning på 69,5 klokketimer fradrag 
registrert per semester, da flere verv gis en liten økning i antall timer fradrag.   
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til at det til sammenligning blir gitt 40 klokketimer per semester i inntil fire år ved UiB. Videre er lagt 

til grunn at doktorgradsveiledning er undervisning og bør gi fradrag til undervisningsplikten, og antall 

timer veiledning stipendiater mottar bør ikke reduseres.  

Det er kommentert at det i dag er vanskelig å holde oversikt, da fradraget skal fordeles mellom 

hoved- og biveileder, det ofte er permisjoner i løpet av stipendiatperioden og der det skiftes veileder. 

Som hovedregel fordeler hoved- og biveileder fradraget 70/30, men hoved- og biveileder kan velge 

en annen fordeling enn dette. Ofte er fordelingen mellom hoved- og biveileder uklar. 

Veileder må selv holde oversikt over hvor mange timer som er utført.  Per i dag gis veiledere tilgang 

til et skjema for framdriftsrapport hvor antall timer veiledning gitt skal føres inn. Administrasjonen vil 

utarbeide et nytt excelskjema for timer doktorgradsveiledning som vil være til hjelp for å holde 

oversikt og se hvor mange timer som gjenstår for hele veiledningsforholdet.   

9.5 Startpakke  

Sommeren 2015 ble det vedtatt at nyansatte i faste vitenskapelige stillinger skulle gis et innskudd på 

400 klokketimer, se vedlegg 10.    

Det ekstra innskuddet kommer i tillegg til det generelle fradraget som gis i henhold til oppstart i 

undervisningssemesteret. Under utskrivning av undervisningsregnskap fra våren 2016 var det svært 

mange nyansatte som hadde et stort overskudd grunnet dette startfradraget.    

Gruppen har diskutert at det er svært kostbart for fakultetet å gi et slikt automatisk fradrag for alle 

nyansatte. Noen nyansatte, som har hatt tidligere midlertidige stillinger ved fakultetet, kommer seg 

raskt inn i undervisningen, og har således ikke et behov for et slikt startinnskudd. Fakultetet burde 

heller arbeide for å bedre rutinene for at alle nyansatte kommer raskt inn i undervisningen. 

Instituttene bør under utlysning og tilsettingsprosess kunne identifisere hvilket undervisningsbehov 

stillingen skal fylle.  

Arbeidsgruppen foreslår at dekanvedtaket om et startfradrag på 400 timer for alle nyansatte i faste 

vitenskapelige stillinger reverseres. Det er viktig å få på plass rutiner som legger til rette for at 

nyansatte kommer raskt inn i undervisningen. Samtidig mener gruppen at det i noen situasjoner er 

aktuelt å gi enkeltpersoner fradrag, dersom det har vært vanskelig å bygge opp en 

undervisningsportefølje, og personen har opparbeidet et underskudd. Dette bør følges opp av 

instituttleder i særskilte tilfeller.   

Effekten av denne endringen vil avhenge av hvor mange tilsettinger fakultetet gjør hvert år, med 

utgangspunkt i to tilsettinger hvert år vil dette være en årlig besparelse på 800 klokketimer plikt som 

tilsvarer 180 undervisningstimer med dagens forberedelsesfaktor.  

9.6 Bedømmelser  

Arbeidsgruppen har kommentert at doktorgradsbedømmelser er en arbeidsoppgave som er mer 

forskningsrelatert enn undervisningsrelatert og derfor burde regnes som tilhørende forskningsdelen 

av stillingen. Dette er ikke en arbeidsoppgave som bør gå utover tilgjengelig undervisningsplikt.  

Videre er det kommentert at dette er en arbeidsoppgave som ofte blir pålagt etter at kommende 

forskning og undervisning er planlagt, dvs. at det er en arbeidsoppgave som i praksis kan innebære 
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overtid eller at forskning må utsettes. Derfor vil arbeidsgruppen anbefale at det utbetales 

kronetillegg for doktorgradsbedømmelser og ikke gis noe fradrag for undervisning.  

Når det gjelder stillingsbedømmelser har arbeidsgruppen vært noe mer delt. Det har blitt foreslått at 

det også for stillingsbedømmelser bør gå over til kun utbetaling av kronetillegg og ikke gis noe 

fradrag for undervisning. Det er vært et viktig poeng at undervisningen ikke bør være den delen som 

først og fremst subsidierer bedømmelser av ulik art.   

Subsidiert vil arbeidsgruppen foreslå at fradraget på undervisningssiden reduseres noe. Fakultetet 

gjennomførte i 2012 en grundig gjennomgang av ekstern godtgjørelse og fradrag for bedømmelser, 

se vedlegg 11. I dette notatet ble det redegjort for faktisk tidsbruk ved bedømmelser, eksterne gis 

honorar for den tidsbruk som har gått med, og interne gis et fradrag fra undervisningsplikten. I 2012 

vedtok dekanatet at størrelsen på fradraget skulle være 2/3 av beregnet tidsbruk, således er 

forskningsdelen av stillingen kun belastet 1/3 ved bedømmelsesoppgaver. Arbeidsgruppen vil 

anbefale at dersom det skal gis fradrag må dette fordeles 50/50 på undervisning og forskningsdelen 

av stillingen.  

Det er også kommentert at vårt fakultet legger opp til en noe mer tidkrevende prosess rundt 

bedømmelser enn flere andre juridiske fakulteter, og det er stilt spørsmål om en bør prioritere å 

bruke så mye tid på bedømmelser som det gjøres i dag.    

Våren 2016 ble det registrert 997 klokketimer fradrag i undervisningsregnskapet for bedømmelser, 

dette tilsvarer full undervisningsplikt for tre faste stillinger for ett semester. Med dagens 

forberedelsesfaktor tilsvarer dette 225 undervisningstimer. Effekten av dette forslaget vil variere, da 

det er varierende hvor mange bedømmelser det er hvert semester.  

9.7 Undervisning som filmes  

Fakultetet har i 2016 lagt til rette for filming av undervisning på to ulike måter. Det er installert 

kamera i noen av de største undervisningsrommene, slik at foreleser kan filme ordinære 

forelesninger. Det er også investert i lokalt studioutstyr slik at lærere kan spille inn undervisning som 

egne filmer. I tillegg kan fakultetets lærere søke om å bruke seg av studio på Blindern for å lage 

filmer.   

Etter innspill fra professor innen immaterialrett forstår arbeidsgruppen det slik at det ikke er noen 

føringer i åndsverkloven om krav til kompensasjon ved gjenbruk av undervisning som er filmet ved 

f.eks å henvise til film tilgjengelig på emnesiden innen noen emner som del av semesterets 

undervisningsrekke. 

Arbeidsgruppen viser til at det ikke er ønskelig å bruke godskrivningsreglene som insitament for visse 

former for undervisning. Uttelling i regnskapet skal tilsvare tidsbruken. Fakultetsledelsen har filming 

av undervisningen som et satsningsområde, men gruppen ønsker ikke å gå inn for at det gis egen 

uttelling for filmet undervisning. Filming av undervisningen gir læreren flere fordeler, eksempelvis 

kan en rekke å spenne over flere fagområder innenfor et knapt antall forelesninger ved å henvise til 

tidligere forelesninger tilgjengelig på nettet. Videre kan filming også være forskningsformidling og 

egenpromotering.  

Når det kommer til uttelling for innspillinger av egne undervisningsfilmer har arbeidsgruppen ikke 

ønsket å angi en standard. Det kan søkes om fradrag for dette i forkant av et slikt prosjekt. Søker kan 
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legge frem hvor mange timer en tenker vil gå med til forberedelse. Det er blitt angitt at 15 minutter 

innspilt tilsvarer en ordinær forelesning på 45 minutter, men dette kan variere med tanke på 

profesjonaliteten til filmene og hvordan de skal brukes. Arbeidsgruppen foreslår at dette er søknader 

som henvendes til studieårsansvarlig som innstiller til vedtak av studiedekan.        

10. Fradrag for sensur, eksamensoppgaver og sensorveiledninger  

Arbeidsgruppen har gjennomgått nåværende kap. 5 i Regler for godskrivning. Fradrag for eksamen og 

har flere forslag til endringer og forenklinger, se vedlegg 12.  

Fradraget for faglig eksamensleder ser ikke ut til å være særlig stort, gruppen er åpen for at fradraget 

bør justeres noe opp med tanke på innføring av nye evalueringsformer og mer fragmenterte 

studieår. Gruppen ønsker å foreslå at fradraget øker fra 44,5 til 50 klokketimer for hvert studieår. 

Fradraget gis fortsatt kun det semesteret faglig eksamensleder er leder av oppgaveutvalget, dvs. at 

det ikke gis et eget fradrag for å være vara. Effekten av dette vil være en årlig økning på 44 

klokketimer godskrevet i eksamensregnskapet.    

Når det gjelder fradrag for utarbeidelse av eksamensoppgaver foreslår gruppen å gi uttelling i 

henhold til hvor mange sider tekst oppgaven/oppgavesettet er på. Ordinært er et oppgavesett på en 

sekstimers eksamen på 1.-4. studieår på 2-3 sider. I dagens reglement gis det 18 t for å utarbeide en 

praktikumsoppgave for en seks timers eksamen. Det foreslås at det gis en uttelling på 6 timer per 

side tekst for å utarbeide eksamensoppgavetekster, men med en minste uttelling på 6 timer. Det er 

tenkt at denne uttellingen skal gjelde for både praktikums- og HHH-oppgaver, hjemmeeksamen og 

oppgave til ex.fac18. Denne formen for å beregne uttelling vil også fungere godt ved flere 

oppgaveforfattere ved at man vurderer hver forfatters bidrag i forhold til antall sider og gir en minste 

uttelling på 6 timer. Merk at det fortsatt ikke gis uttelling for utarbeidelse av teorioppgaver, dette 

faller innunder ansvaret man har som ansvarlig faglærer for et fag.       

Det foreslås videre forenkling i uttellingen for å skrive sensorveiledninger. Det foreslås at det gis 21 

klokketimer uttelling for å skrive sensorveiledning for 6 timers eksamen, 17,5 klokketimer for 5 

timers eksamen og 14 klokketimer for 4 timers eksamen. Uttellingen er ment å dekke hele 

oppgavesettet som er gitt på emnet. Dersom det er mer enn en forfatter foreslås det at vi kan bruke 

følgende utregningsprinsipp: ved to oppgaveforfattere som skriver sensorveiledning til halvparten 

hver gis hver av forfatterne 2/3 uttelling. Ved flere oppgaveforfattere enn dette og eventuelle andre 

fordelinger mellom hvor stor andel av oppgavesettet forfatteren skriver foreslås det at 

eksamensseksjonen foretar en skjønnsmessig beregning i henhold nevnte prinsipp.  

Det foreslås at uttelling for å skrive sensorveiledning for valgemner skal være uforandret på 9 

klokketimer. Dette er noe lavere uttelling enn på studieårene, og begrunnes med at sensorveiledning 

utarbeides av ansvarlig faglærer som har stor nærhet til faget og at sensorveiledning på studieårene 

dekker over flere fagområder enn på valgemnene. Videre er det et ressursspørsmål da vi per dags 

dato tilbyr over 70 ulike valgemner. Programrådet for master i rettsvitenskap arbeider våren 2017 

med kvalitetssikring av sensur og har i den forbindelse oppfordret til økt bruk av sensorveiledning på 

valgemner.  

                                                           
18

 Dette vil være en reduksjon i uttellingen for å skrive eksamensoppgave for ex.fac, det gis i dag 9 t for 
utarbeidelse, men det stort sett 1 s tekst i oppgavesettet.  
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Gruppen har diskutert om det bør gis uttelling for å utarbeide eksamensoppgaver til valgemner. Per i 

dag gis det ingen uttelling og det er stor forskjell mellom emnene med tanke på hvor mye arbeid som 

legges i å utarbeide eksamensoppgavetekster. Det vil trolig være kvalitetshevende dersom det ble 

lagt inn et insentiv for å utarbeide andre oppgavetyper enn teori. Samtidig er det det er naturlig plikt 

for ansvarlig faglærer som har en så stor nærhet til faget og det er også et resursspørsmål. Fakultetet 

tilbyr nå 70 valgemner, 27 av disse har både bachelor- og masternivå, og det skal i henhold til 

instruksen utarbeides egne oppgaver for hvert nivå. Det vil være en større gjennomgang av 

valgemneporteføljen i 2017 og arbeidsgruppen vil be valgemnegruppen se på dette når ressurser 

knyttet til valgemnene gjennomgås og diskuteres.   

Gruppen har diskutert uttelling for sensur av skoleeksamen og finner ikke at denne uttellingen er for 

høy i forhold til arbeidet som kreves. Det gis i dag 1,27 klokketime i uttelling for 6 timers eksamen og 

0,9 klokketime uttelling for 4 timers eksamen. I dette inngår sensureringen, konferanse med 

medsensor, deltagelse på sensormøte og eventuell begrunnelse til kandidaten. Noen erfarne lærere 

vil nok greie å gjennomføre arbeidet på normert tid. Vi ser ikke noen grunn til å avkorte uttellingen 

med overgangen til digitale besvarelser.      

Gruppen har videre gjort noen endringer i plassering av punkter, slått sammen en del punker og 

foreslått at uttelling for sensur av gruppeoppgaver på masteroppgaver ved mer enn 2 studenter 

strykes, da grupper på mer enn 2 studenter er sjeldent.  

11. Kronetillegg  

Fakultetet har mulighet til å gi uttelling for ekstrainnsats ved å bruke kronetillegg.  

Kronetillegg skal kun brukes på en ekstrainnsats eller ekstraoppgave/ansvar som kommer i tillegg til 

de ordinære arbeidsoppgavene, og som kun gjelder for en begrenset periode. Oppgaver som gir 

kronetillegg kan være forskningsrelaterte eller undervisningsrelaterte.   

Arbeidsgruppen foreslår i punkt 9.6 at kronetillegg brukes ved bedømmelser. Videre er 

arbeidsgruppen positiv til at det i dag allerede gis kronetillegg for en del verv og oppgaver. Dette er 

en måte å kompensere på uten at det går utover fakultetets interne undervisningsressurser.   

Kronetillegg er ikke et tiltak som kan brukes for å gi kompensasjon for å stryke plusstimer i 

regnskapet, her må den ansatte og instituttleder lage en plan for reduksjon av overskudd. Eventuelt 

er det mulig å diskutere om stryk av plusstimer kan brukes som argument i søknad om lønnsopprykk, 

da det kan dokumentere ekstrainnsats på undervisningssiden.   

12. Modeller: Forberedelsesfaktor for undervisning  

Arbeidsgruppen vil presentere ulike modeller for beregning av forberedelsesfaktor for undervisning. 

Arbeidsgruppen har ikke kommet til en samlet anbefaling om valg av modell, men vil presentere 

fordeler og ulemper med de ulike modellene. Det har heller ikke vært enighet i gruppen om de 

foreslåtte forberedelsesfaktorene innenfor hver modell, disse kan justeres og fremsatte forslag er 

illustrasjoner på hvordan dette kan utformes og hvilken effekt det vil få.  

Det er to hovedmodeller; differensiert forberedelsesfaktor og enhetlig faktor. For hver av 

hovedmodellene presenteres alternativer.   
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12.1 Differensiert faktor   

12.1.1 Tretrinnsmodellen  

Modellen innfører tre ulike forberedelsesfaktorer for undervisning: en ordinær sats for 

kursundervisning, en lavere sats for smågruppeundervisning og en høyere sats for 

originalforelesninger.  

I denne modellen gis de fleste undervisningsformer redusert uttelling i forhold til i dag, det er kun 

uttelling for originalforelesninger som økes, dette henger sammen med prinsippet om 

begynnerkompensasjon.  

Tretrinnsmodellen legger opp til et system for uttelling som er likere det som brukes ved andre 

fakulteter og universiteter. Videre henger modellen sammen med prinsippet om at 

forberedelsesfaktor skal begrunnes i reell tidsbruk. Det ligger til grunn at en gjennomsnittsansatt ved 

fakultetet vil bruke betydelig kortere tid til å forberede seg til smågruppeundervisning som er 

oppgave- og dialogbasert enn førstegangsforelesninger.    

Arbeidsgruppen vil anbefale en snever tolkning av «originalforelesninger», høy sats vil bare kunne 

brukes der det utarbeides en helt ny forelesningsrekke. Hverken der ansvarlige faglærere har hatt 

permisjon eller lignede fra undervisningen eller ved oppdateringer av forelesningsrekken vil det 

kunne legges til grunn høy sats. Arbeidsgruppen har også diskutert om obligatorisk kursundervisning 

burde registreres som høy sats da det er noe mer oppfølgning enn ordinært med oppmøtelister. 

Arbeidsgruppen har ikke funnet at all obligatorisk undervisning bør registreres til høy sats, men er 

åpne for at det kan godkjennes høy sats etter søknad der en kan vise til særlig merarbeid knyttet til 

denne undervisningen.     

Denne modellen har noen utfordringer. Økt antall faktorer kompliserer arbeidet med registrering i 

timeregnskapet og kan øke risikoen for feil, og vil øke tidsbruken i administrasjonen forbundet med 

undervisningsregnskap. Videre vil administrasjonen ikke ha mulighet for å vite når noe er 

originalforelesning og ordinær forelesning, dette må derfor den ansatte melde inn selv. Når en har 

økt risiko for feil og noen typer registreringer som administrasjonen ikke kan gjennomføre selv vil 

dette også øke tiden de ansatte må bruke på sitt undervisningsregnskap og melde inn feil.   

Det er blitt kommentert at differensiert faktor ikke er forenklende med tanke på vitenskapelige 

ansatte som skal sette seg inn i reglene og få god oversikt over sin undervisningsplikt og saldo i 

regnskapet. Modellen passer således ikke så godt med prinsippet om forenkling.    

Tidligere erfaringer med redusert uttelling for noen undervisningsformer er at det gir konkrete 

vanskeligheter med rekruttering av både interne og eksterne. Det er allerede vanskelig å rekruttere 

lærere til å påta seg smågruppeundervisning, og det er en bekymring om denne modellen vil gjøre 

det så vanskelig at det vil gå utover undervisningstilbudet. Arbeidsgruppen har kommentert at for 

interne er dette noe som kan løses gjennom arbeidsgivers styringsrett. Uttellingen bør settes etter 

hva som er riktig tidsbruk ikke som insentiv for å få ansatte til å påta seg undervisning. I forhold til 

eksterne er virkninger særskilt kommentert i kap.8.     

En kan også argumentere for at modellen til en viss grad vil favorisere de faste ansatte. Det er først 

og fremst faste ansatte som holder forelesninger, mens midlertidige og eksterne har først og fremst 
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kursundervisning og smågruppeundervisning. Modellens suksess avhenger i stor grad av en aktiv 

undervisningsledelse som gjør at fast ansatte ikke kan velge bort smågruppeundervisning.  

Videre er det fremsatt kommentar om at den foreslåtte økningen for originalforelesningen ikke er 

høy nok i forhold til faktisk medgått tid nytilsatte må bruke for å forberede seg til helt ny 

undervisning. Her er det vist til at noen melder om at den reelle forberedelsestiden for nytilsatte i fag 

uten utarbeidet undervisningsmateriell ligger et sted mellom 15 og 20 timer per to timer 

undervisning.  

Effekten av innføring av tretrinnsmodellen er vanskelig å beregne nøyaktig, da det er et viktig 

moment hvilke undervisningstyper de ansatte påtar seg. Vi har gjort en fordeling mellom 

undervisningstypene som vi har basert på: 1) Andel undervisning som er forelesning, 

kursundervisning og smågruppeundervisning som tilbys på MiR, 2) En undersøkelse av hvilke 

undervisningstyper de ansatte påtar seg, 3) En antagelse om at redusert uttelling for 

smågruppeundervisning vil føre til at færre faste ansatte påtar seg dette, og 4) En forutsetning om at 

høy sats kun inneholder originalforelesninger men at instituttleder kan godkjenne uttelling som høy 

sats som insitament for å påta seg undervisning. Ut fra dette har vi lagt inn følgende fordeling:  

 

Med forutsetningen om en slik fordeling mellom de ulike undervisningstypene gir dette følgende 

effekt av tretrinnsmodellen:   

 

andel av undervisning

Andel faste 

tilsatte

 

stipendiater postdoktorer 

Uttelling 

eksterne 

Lav sats 10 % 20 % 20 % 20 %

Smågruppeundervisning som 

PBL, basis, rettssakskurs

Ordinær sats 80 % 75 % 75 % 80 %

Ordinær kursundervisning, 

annengangs og senere 

forelesningsrekker

Høy sats 10 % 5 % 5 % 0 % Originalforelesninger 

faste 

tilsatte stipendiater postdoktorer eksterne 

Lav sats 3 9 4 4

Smågruppeundervisning som 

PBL, basis, rettssakskurs

Ordinær sats 4 10 5 5

Ordinær kursundervisning, 

annengangs og senere 

forelesningsrekker, 

smågruppeundervisning som 

PBL, basis, rettssakskurs

Høy sats 6 14 7 7 Originalforelesninger Denne gir følgende 

antall timer i 

klasserommet: sum

442 180 78 680 1380

2655 606 234 2176 5671

Enhetlig sats 221 29 11 0 261

sum 3319 814 323 2856 7312

endring fra dagens modell 322 276 11 136 745
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Her er effekten beregnet for hele fakultet, en overgang til tretrinnsmodellen vil bety en økning på 

609 tilgjengelige interne undervisningstimer hvert semester. For de ulike ansattgruppene vil 

endringen se slik ut:  

 Første-/amanuenser og professorer: En økning på 8 undervisningstimer per semester.   

 Universitetslektorer: En økning på 15,5 undervisningstimer per semester.  

 Stipendiater: En økning på 28,5 undervisningstimer for hele fireårsperioden, eller 3,5 

undervisningstimer per semester.  

 Postdoktorer: En økning for 25 % postdoktorene på 1,5 undervisningstimer hvert semester, 

en økning for 10 % postdoktorene på 0,5 undervisningstimer per semester.    

Økningen må sees i sammenheng med innføring av fradrag for ansvarlig faglærer og egen pott for 

instituttleder å godskrive for undervisningsrelaterte oppgaver. Dette er fradrag som først og fremst 

vil tilfalle ansatte i faste stillinger  

Innenfor denne modellen er det mulig å justere forberedelsesfaktorene opp eller ned. Merk at 

innenfor tretrinnsmodellen vil effekten avhenge av hvor stor andel av undervisningen som 

gjennomføres til de ulike faktorene. Om man eksempelvis skulle hatt en bredere tolkning av 

«originalforelesning» slik at flere forelesninger vil bli registrert som dette, bør man vurdere å justere 

ned noen av faktorene slik at fakultetet ikke utkommer med færre interne undervisningstimer enn 

det som gjøres i dag.    

12.1.2 Totrinnsmodellen  

Modellen innfører to ulike forberedelsesfaktorer for undervisning.  

Fordeler og ulemper med totrinnsmodellen er i stor grad sammenfallende med det som er presentert 

for tretrinnsmodellen, men da det kun er to nivåer er den noe enklere enn tretrinnsmodellen.  

For å beregne effekt tar vi utgangspunkt i samme fordeling som ved tretrinnsmodellen, at faste 

ansatte har 10 % undervisning til høy sats, og resten til ordinær sats, mens midlertidige og eksterne 

har 5 % undervisning til høy sats og 95 % undervisning til ordinær sats. Da gir dette følgende effekt:  
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Her er effekten beregnet for hele fakultet, en overgang til totrinnsmodellen vil bety en økning på 338 

tilgjengelige interne undervisningstimer. For de ulike ansattgruppene vil endringen se slik ut:  

 Første-/amanuenser og professorer: En økning på 5,5 undervisningstimer per semester.   

 Universitetslektorer: En økning på 10 undervisningstimer per semester.  

 Stipendiater: En økning på 19 undervisningstimer for hele fireårsperioden, eller 2,35 

undervisningstimer per semester.  

 Postdoktorer: En reduksjon for 25 % postdoktorene på 0,5 undervisningstimer hvert 

semester, en reduksjon for 10 % postdoktorene på 0,3 undervisningstime per semester.    

Økningen må sees i sammenheng med innføring av fradrag for ansvarlig faglærer og egen pott for 

instituttleder å godskrive for undervisningsrelaterte oppgaver. Dette er fradrag som først og fremst 

vil tilfalle ansatte i faste stillinger. Om man ser denne modellen i kombinasjon med innføring av disse 

to fradragene vil effekten for faste ansatte trolig være færre tilgjengelige undervisningstimer.   

Innenfor denne modellen er det mulig å justere forberedelsesfaktorene opp eller ned, merk at 

innenfor totrinnsmodellen vil effekten avhenge av hvor stor andel av undervisningen som 

gjennomføres til de ulike faktorene. Om man eksempelvis skulle hatt en bredere tolkning av 

«originalforelesning» slik at flere forelesninger vil bli registrert som dette, bør man vurdere å justere 

ned noen av faktorene slik at fakultetet ikke utkommer med færre interne undervisningstimer enn 

det som gjøres i dag.    

12.1.3 Tretrinnsmodellen eller totrinnsmodellen i kombinasjon med status qou for stipendiater 

I punkt 6.2.3 presenteres et forslag om en modell hvor fradrag og forberedelsesfaktor for 

stipendiater skal være uendret. Dette prinsippet kan kombineres med tretrinnsmodellen eller 

totrinnsmodellen.   

Ordinær sats 4 11 5 5

Smågruppeund

ervisning som 

PBL, basis, 

rettssakskurs 

og ordinær 

kursundervisni

ng, 

annengangs og 

senere 

forelesningsre

kker

Høy sats 6 14 7 7

Originalforeles

ninger og 

obligatoriske 

kurs

Denne gir følgende antall timer i klasserommet: sum

Lav sats 0 0 0 0 0

Ordinær sats 2165 698 209 2584 5656

Høy sats 160 29 8 97 294

sum 2326 727 217 2681 5950

endring fra dagens modell 153 188 -3 -39 299
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Effekten av en tretrinnsmodell i kombinasjon med status quo for stipendiater vil være en økning på 

333 tilgjengelige interne undervisningstimer hvert semester, økningen vil da kun ligge til 

ansattgruppene faste ansatte og postdoktorer.  

Effekten av en torinnsmodell i kombinasjon med status quo for stipendiater vil være en økning på 

150 tilgjengelige interne undervisningstimer hvert semester, økningen vil da kun ligge til 

ansattgruppen faste ansatte.  

Disse modellene kan undergrave tilnærmingen med differensiert faktor. Begrunnelsen for å innføre 

en differensiert faktor er at man knytter forberedelsestiden til undervisningsformen. Dersom en 

unntar en ansattgruppe kan man samtidig argumentere for å gjøre unntak for andre grupper. Mest 

nærliggende er det da å se på om postdoktorer og eksterne skulle beholdt dagens faktor som 

diskutert i punktene 7 og 8.    

12.2 Enhetlig faktor     

12.2.1 Redusert enhetlig faktor  

Modellen innebærer at forberedelsesfaktor for undervisning fortsatt skal være lik for alle typer 

undervisning, men reduseres noe i forhold til i dag for ansattgruppene faste ansatte og stipendiater.  

En felles forberedelsesfaktor for undervisning er enkel å administrere, og favoriserer hverken 

ansattgrupper eller undervisningsformer. Den kan fungere rekrutterende til smågruppeundervisning 

og øker sannsynligheten for at ansatte setter sammen en variert undervisningsportefølje. Dette har 

vært avgjørende for at arbeidsgruppen har ønsket å presentere dette som en mulig modell.  

En klar fordel med denne modellen er at vi ser at effekten er lik som i tretrinnsmodellen, men den er 

enklere å forholde seg til og å administrere.  

Denne modellen vil ha de samme risikoene som arbeidsgruppen har kommentert som negative sider 

av dagens regelverk. En felles faktor gir ikke insitament til å utvikle nye forelesningsrekker og 

kursopplegg, og den fraviker prinsippet om å gi uttelling som samsvarer med reell tidsbruk, da det vil 

variere hvor mye forberedelse ansatte må bruke til de ulike undervisningstypene. En felles faktor 

antas å overkompensere for smågruppeundervisning og underkompensere der det brukes tid på å 

forberede originalforelesninger, men med en variert undervisningsportefølje vil dette jevne seg ut på 

sikt for ansatte. 

Effekten av denne modellen har vi beregnet som følger:    
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Her er effekten beregnet for hele fakultet, en overgang til denne modellen vil bety en økning på 593 

tilgjengelige interne undervisningstimer. For de ulike ansattgruppene vil endringen se slik ut:  

 Første-/amanuenser og professorer: En økning på 8,25 undervisningstimer per semester  

 Universitetslektorer: En økning på 15,5 undervisningstimer per semester.  

 Stipendiater: En økning på 24 undervisningstimer for hele fireårsperioden, eller 3 

undervisningstimer per semester.  

 Postdoktorer: Ingen økning.    

Økningen må sees i sammenheng med innføring av fradrag for ansvarlig faglærer og egen pott for 

instituttleder å godskrive for undervisningsrelaterte oppgaver. Dette er fradrag som først og fremst 

vil tilfalle ansatte i faste stillinger.  

12.2.2 Redusert enhetlig faktor i kombinasjon med status qou for stipendiater   

I punkt 6.2.3 presenteres et forslag om en modell hvor fradrag og forberedelsesfaktor for 

stipendiater skal være uendret. Dette prinsippet kan kombineres med redusert enhetlig faktor for 

faste ansatte.   

Effekten av en tretrinnsmodell i kombinasjon med status quo for stipendiater vil være en økning på 

323 tilgjengelige interne undervisningstimer hvert semester, økningen vil da kun ligge til 

ansattgruppen faste ansatte.   

12.2.3 Status qou   

Gruppen har også ønsker å presentere status qou for alle ansattgrupper som en mulig modell. 

Begrunnelsen for dette forslaget ligger delvis i punkt 6.2.3 om status quo for stipendiater og en 

bekymring for at undervisningskvaliteten vil reduseres dersom en innfører redusert 

forberedelsesfaktor i forhold til i dag. Videre er det fremsatt at vårt fakultet bør etterstrebe at 

godskrivningsreglene svarer til hva som er vedtatt ved fakultet i Bergen ut fra hensyn til 

likebehandling og for å forhindre misnøye bladt de ansatte.      

Effekten av dette vil være ingen økning av antall tilgjengelige interne undervisningstimer, bortsett fra 

endringen som ligger i bortfall av startpakke på og de øvrige fradragene som er redegjort for i kap. 9. 

Dersom forslagene om fradrag for ansvarlig faglærer og pott for instituttleder vedtas sammen med 

status qou vil føre til en reduksjon i antall tilgjengelige interne undervisningstimer.   

faste tilsatte stipendiater postdoktorer eksterne Beskrivelse 

Enhetlig sats 4 10 5 5

Alle 

undervisningsform

er 

Denne gir følgende antall timer i klasserommet: sum

Lav sats 666 283 114 1088 2151

Ordinær sats 1666 404 163 1088 3321

Høy sats 999 121 49 544 1714

sum 3331 808 327 2720 7186

endring fra dagens modell 323 269 0 0 593



40 
 

13. Andre kommentarer  

13.1 Plikt oppgitt i undervisningstimer  

Arbeidsgruppen har kommentert at det er kompliserende at reglementet oppgir undervisningsplikten 

i klokketimer, og at det er ønskelig å ha et reglement som oppgir plikt i undervisningstimer. Tidligere 

var reglementet oppgitt i undervisningstimer, noe som gjør det enklere for vitenskapelige ansatte å 

få oversikt over undervisningsplikten.   

Videre kan en argumentere for at et reglement oppgitt i klokketimer, hvor faktorer og fradrag er 

oppgitt i desimaler fremstår som komplisert og kan oppfordre til diskusjoner rundt hvor riktige disse 

faktorer og fradrag er. Arbeidsgruppen har i denne innstillingen vist til flere eksempler hvor 

nåværende og foreslåtte faktorer og fradrag ikke vil passe i alle gitte situasjoner for ulike 

ansattgrupper, samtidig er det en grunnleggende tanke at dette er noe som jevner seg ut på sikt for 

faste ansatte. Det ligger en omtrentlighet i å bruke undervisningstimer som på mange måter nok 

oppleves som riktigere for slike vitenskapelige stillinger.     

Undervisningsregnskapet registreres i et verktøy som heter AURA. For å kunne bruke dette systemet 

må man bryte opp en undervisningstime i klokketimer og forberedelsesfaktor. Dette er et felles 

system for flere fakulteter. AURA har mange fordeler som administrasjons- og rapporteringsverktøy. 

Det er et effektivt verktøy for de som skal registrere undervisning. Det er mulig å hente ut gode 

rapporter som brukes som ledelsesverktøy og som tallmateriale til eksempelvis denne utredningen, 

og mange vitenskapelige ansatte har kommentert at det gir en ryddig og oversiktlig fremstilling av 

regnskapet.  

Det er mulig å fortsatt bruke AURA samtidig som man oppgir undervisningsplikten i 

undervisningstimer i reglementet, men da må man legge til grunn at det brukes noe mere tid i 

administrasjonen på veiledning når det utsendte undervisningsregnskapet skal tolkes. 

Administrasjonen kan utarbeide skriftlig veiledning og eventuelt en kalkulator i excel som kan brukes 

til dette formålet men det er neppe trolig at dette blir ideelt dersom reglement henviser til plikt i 

undervisningstimer og regnskapet føres i klokketimer. Videre kan en tenke seg at undervisningstime 

vil først og fremt være aktuelt dersom en har en enhetlig faktor.   

UiO sentralt har startet et forprosjekt for å utrede behov og utarbeide en kravspesifikasjon for 

systemstøtte for ressursplanlegging. Arbeidsgruppens tilbakemelding tas med i dette arbeidet.        

 

 

 

 

 

 



Arbeidstid for fast vitenskapelig tilsatte - fordeling på ulike aktiviteter/oppgaver: 27.02.17, E. Roll

Antall tilsatte 

per januar 

2016

timer per 

tilsatt for ett 

semester timer totalt

Andel av 

total

1. FORDELING AV TOTAL ARBEIDSTID:

Totalt antall timer i ett semester: 86 847,5 72 885 100 %

Ekstra feriedager gir redusert antall timer 

Redusert undervisning 60-61 6 9 54

Redusert undervisning 62-70 24 29 696

Redusert forskningstid fra ekstra feriedager (samme omfang som over) 750

mellomsum 1 500

Tilgjengelige timer: 71 385

47,5 % forskning 33 908 48 %

47,5 % undervisning og eksamen 33 908 48 %

5% administrasjon 3 569 5 %

Timer som omdisponeres fra undervisning til forskning:

forskningstermin hvert 7. år - faktisk tall for vår 2016. 3 771

frikjøp på enkeltprosjekter, tall fra Aura 2 356

kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser 2 128 256
startfradrag for nytilsatte seks registrert våren 2016, antar gradvis bruk over to 

første år 1,5 400 600

Redusert undervisningsplikt på SFF* (4 x 100 %, 2x 50%, 1x40%  = 540%) merknad: 

denne er finansiert med langsiktige eksterne midler, slik at vi kan øke staben - 

usikker på om denne skal tas inn fullt ut (?) 5,4 402,5 2 174

mellomsum omdisponering 9 157 13 %

Forskningstid etter omdisponering: 43 064 60 %

Undervisningstid etter omdisponering: 24 751 35 %

Administrasjonstid 3 569 5 %

sum 71 385 100 %

2. OPPGAVER SOM GODSKRIVES

FORUTSETTES 

OGSÅ BELASTET 

FORSKNINGSTID:

verv - uttelling i undervisningsregnskap:

Dekan og prodekaner (402,5+177+70+177+70) JA 897

Instituttledere(221,5*3+199,5+402,5) JA (?) 1267

Nestledere 44,5x5, lelder EU-rett 22, leder SERI 22 JA (?) 267

PFF (31+22+22+31) ? 106

Studieårsansvarlige, Master i rettsvitenskap NEI 5 88,5 443

Programleder, 90- poengs mastere NEI 3 44,5 134

Programleder HUMR NEI 65

Adm av Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter NEI 75

Utenlandsansvarlig NEI 22

Hovedkoordinator masteroppgaver 22 + 0,5 per oppgave NEI 22

Kontaktperson praksisordning NEI 13

programleder IKRS NEI 2 88,5 177

Emneansvar for kurs IKRS NEI 282

Opptakskomite IKRS NEI 31

Undervisningsledelse og opptakkomite AFIN NEI 98

Mentor for kvinnelige stipendiater 15 4,5 68

Pedagogikkurs JA, 30/70 105

Timer som I-leder kan godkjenne for større adm. oppdrag (sum ramme er 648 - 

faktisk bruk var lavere) ? 225

mellomsum verv 4 295

bedømmelser - tall fra Aura

stillinger - bedømmelser til faste og midl vit stillinger JA, 1/3 547

opprykk, 1 intern i komiteen, seks per år JA, 1/3 inkl over

doktorgrader JA, 1/3 450

mellomsum bedømmelser 997

Vedlegg 1



Sum verv og bedømmelser 5 292

3. UNDERVISNING, VEILEDNING OG SENSUR VÅREN 2016:

Undervisningstid tilgjengelig etter verv og bedømmelser 19 460

Sum undervisning - tall fra Aura (skal dette deles på rettstudiet (IFP + IOR + NIFS) og øvrige programmer (IKRS og SMR) 17 543

herav veiledning, tall fra Aura våren 2016:
master r.vit. 30 sp, interne veiledere 78 15 1 254
master r.vit 60 sp interne veiledere 18 30 541
Fagspesifikke koordinatorer, masteroppgaver, MiR 165
veiledning Eng. mastergrader 397
dri 106, finf 225, krim 2101: fast 108, stip 63, ma krim fast 167 stip 30 699
doktorgrad - interne veiledere 60 31 1 847
mellomsum veiledning 4 903

UNDERVISNING MINUS VEILEDNING 12 640

sensur:

Sum sensur - tall fra Aura 4 934

Undervisning + veiledning + sensur 22 477

Faktisk undervisning, veiledning og sensur våren 2016 minus beregnet antall timer -3 017

4. FORSKNINGSTID VÅREN 2016:

Forskningstid justert for verv og bedømmelser

Forskningstid 43 064 59 %

Verv og bedømmelser (faste verv 50/50, ped kurs 70/30, bedømmelser 1/3) 2 973 4 %

Forskningstid minus verv og bedømmelser** 40 091 55 %

* Fakultetet har kunnet lyse ut flere faste stillinger på grunn av at fast tilsatte har vært lønnet fra SFF'en.

** Dette er all tilgjengelig forskningstid og vi har ikke forsøkt å skille mellom tid til egen forskning og tid til prosjektfinansiert forskning



FORDELING AV ARBEIDSTIDEN FOR PROFESSORER OG FØRSTEMANUENSER, VÅR 2016 27.feb.17

Standard fordeling fast tilsatte

forskning 47,5 % 33 908

undervisning og eksamen 47,5 % 33 908

administrasjon 5,0 % 3 569

100,0 % 71 385

Arbeidstid justert for forskningstermin og frikjøp

forskning 60 % 43 064

undervisning og eksamen 35 % 24 751

administrasjon 5 % 3 569

100 % 71 385

Forskning 58 % 43 064

Undervisning og veiledning 24 % 17 543

Sensur 7 % 4 934

U-tid brukt til verv og bed. 7 % 5 292

Administrasjonsplikt 5 % 3 569

100 % 74 402

Forskn. tid brukt til verv og bed. 4 % 2 973

Forskning 54 % 40 091

Underv. og  veil. Forberedelse* 18 % 13 157

Underv. og  veil. I klasserom* 6 % 4 386

Sensur 7 % 4 934

U-tid brukt til verv og bed. 7 % 5 292

Administrasjonsplikt 5 % 3 569

100 % 74 402

* tre av fire timer regnet som forberedelse

60 % 
35 % 

5 % 

43 064 

24 751 

3 569 

forskning

undervisning og eksamen

administrasjon

58 % 
24 % 

7 % 

7 % 
5 % 

43 064 17 543 

4 934 

5 292 
3 569 

Forskning

Undervisning og veiledning

Sensur

U-tid brukt til verv og bed.

Administrasjonsplikt

4 % 

54 % 

18 % 

6 % 

7 % 

7 % 
5 % 

2 973 

40 091 
13 157 

4 386 

4 934 

5 292 
3 569 

Forskn. tid brukt til verv og
bed.

Forskning

Underv. og  veil.
Forberedelse*

Underv. og  veil. I
klasserom*

Sensur

U-tid brukt til verv og bed.

Administrasjonsplikt

47,5 % 

47,5 % 

5,0 % 

33 908 

33 908 

3 569 

forskning

undervisning og eksamen

administrasjon



Arbeidstid for stipendiater - fordeling på ulike aktiviteter/oppgaver - kun 4-årskontrakter: 27.02.17, E. Roll

Prosent

Antall 

tilsatte

timer per 

tilsatt per 

semester timer totalt

Andel av 

total

1. FORDELING AV TOTAL ARBEIDSTID:

Totalt antall timer i ett semester:

stipendiater 4 år 100 % 42 847,5 35 595

stipendiater 3 år, i utg punkt null undervisning 21

mellomsum 63 35 595 100 %

forskningstimer i ett semester:

stipendiater 4 år 75 % 42 635,6 26 696

mellomsum 26 696 75 %

Undervisningstid før fradrag:

stipendiater 4 år 25 % 42 211,9 8 899

mellomsum 8 899 25 %

Administrasjon mv, verv

Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrolle:

stipendiater 4 år med 25 % undervisning 42 142 5 964

Sum generelt fradrag 5 964

verv - uttelling i undervisningsregnskap:

Stipendiatrepresentant i PFF og i FU som innstillingsorgan 2 17,5 35

Pedagogikkurs 2 70 140

Timer som I-leder kan godkjenne for større adm. oppdrag 0

Mellomsum administrasjon mv, verv 6 139 17 %

3. UNDERVISNING OG SENSUR VÅREN 2016:

Undervisningstid tilgjengelig etter generelt fradrag og verv 2 760 8 %

Sum undervisning - tall fra Aura, alle studieprogrammer 2 941

veiledning 

master 30 sp, anslag på 180 med interne veiledere per semester inkl over

master 60 sp inkl over

sensur

Sum sensur - tall fra Aura 819

Undervisning + sensur 3 760

beregnet undervisningstid minus regnskapsførte timer, herunder timer 

som stip uten plikt har jobbet og timer fra gjennomføringsstipendiater -1 000

gjennomføringsstipend 2 425 850

netto endring undervisningsbank -150

Vedlegg 2



Arbeidstid for post-doc'er - fordeling på ulike aktiviteter/oppgaver:  27.02.17, E. Roll

Antall 

tilsatte

timer per tilsatt 

per semester timer totalt

Andel av 

total

1. FORDELING AV TOTAL ARBEIDSTID:

Totalt antall timer i ett semester:

Post.doc 25% undervisning 25 % 4 847,5 3 390

Post doc 10% undervisning 10 % 4 847,5 3 390

Post doc - null undervisning 3 847,5 2 543

mellomsum 11 9 323 100 %

forskningstimer i ett semester:

Post.doc 25% undervisning 75 % 4 635,6 2 543

Post doc 10% undervisning 90 % 4 762,8 3 051

Post doc - null undervisning 100 % 3 847,5 2 543

mellomsum 8 136 87 %

Undervisningstid før fradrag:

Post.doc 25% undervisning 25 % 4 212 848

Post doc 10% undervisning 10 % 4 85 339

Post doc - null undervisning 0 % 3 0 0

mellomsum 1 187 13 %

Administrasjon mv, verv

Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av undervisningsrolle:

Post.doc 25% undervisning 25 % 4 12 48

Post doc 10% undervisning 10 % 4 5 20

Post doc - null undervisning 0 % 3 0 0

Sum generelt fradrag 68

verv - uttelling i undervisningsregnskap:

Pedagogikkurs 70 0

Timer som I-leder kan godkjenne for større adm. oppdrag (foreløpig tall lik 

ramme - hva er faktisk brukt?) 0

Mellomsum administrasjon mv, verv 68 1 %

3. UNDERVISNING OG SENSUR VÅREN 2016:

Undervisningstid tilgjengelig etter generelt fradrag og verv 1 119 12 %

Sum undervisning - tall fra Aura (skal dette deles på rettstudiet (IFP + IOR + NIFS) og øvrige programmer (IKRS og SMR) 85

veiledning 

master 30 sp, anslag på 180 med interne veiledere per semester inkl over

master 60 sp inkl over

sensur

Sum sensur - tall fra Aura 17

Undervisning + sensur 102 1 %

"avvik" - beregnet undervisningstid minus timer ført i timeregnskap 1 016

Vedlegg 3



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

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 

Til: Dekanatet og Instituttlederne 

Dato: 
14.03.2012  
Deres ref.: 
Vår ref.: 
2008/1679  

Undervisningsplikt for stipendiater og postdoktorer ved Det 
juridiske fakultet   

I forbindelse med overgangen fra undervisningstimer til klokketimer oppnevnte dekanatet en 
arbeidsgruppe som skulle se på forberedelsesfaktoren for stipendiater/Ph.d. Gruppen fikk følgende 
mandat:  

Gruppen har i mandat å finne en annen måte å definere stipendiaters arbeidsplikt på, enn det 
som ligger til grunn i dagens Regler for godskrivning. Det ønskes ingen realitetsforandring i 
antall timer plikt for gruppen. Arbeidsgruppen bes undersøke hvordan dette løses ved andre 
fakulteter/universiteter og legge frem en innstilling til vedtak.    

Gruppen har bestått av prodekan for forskning Kåre Lilleholt, stipendiat Marte Kjørven og 
administrativ representant Gro Tømmereek. Kristin Steen Slåttå har fungert som sekretær for 
gruppen. Gruppen har hatt møter 14. februar og 8. mars 2012.  

Undervisningsplikt for stipendiater 

Stipendiaters tilsettes normalt for fire år og har en arbeidsplikt som består av 75 % forskningsplikt,  
og 25 % pliktarbeid jf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-3 (3):  

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html#1-2 

(3) Normal åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal 
omfatte tre år med rein forskerutdanning.   

I undervisningstimer har stipendiaters arbeidsplikt vært på 112 timer som fritt kan fordeles utover 
den fireårige tilsettingen. 

Vedlegg 4
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25 % pliktarbeid er 1695 klokketimer når det fordeles utover den fireårige tilsettingen. Når legger 
til grunn at reell undervisningsplikt i konfrontasjonstimer skal holdes lik som før kommer man 
frem til følgende forberedelsesfaktor: 15,1 (1695/15,1 = 112). Regnestykket forutsetter at alt 
pliktarbeid gjennomføres som undervisning.     

Undervisningsplikt ved andre fakultetet/universiteter 

Gruppen har undersøkt stipendiaters arbeidsplikt ved andre institusjoner/fakulteter og funnet at 
dette håndteres ulikt ved de ulike institusjoner/fakulteter.  

Ved Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO ansettes alle stipendiater med 25 % 
undervisningsplikt. Fakultet gir alle stipendiater inntil to semestres undervisningsfri, dette 
tilsvarer et fradrag på 424 klokketimer, i tillegg gis gruppen opp til 40 % høyere forberedelsesfaktor 
ved undervisning enn andre ansattegrupper ved fakultetet.    

Ved historisk filosofisk fakultet, UiO tilsettes stipendiatene normalt for 3 år, dersom stipendiatene 
leverer doktoravhandlingen innen 3 år eller 3,5 år vil de få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 
måneders gjennomføringsstipend.  

Ved Det juridiske fakultet i Bergen har stipendiater følgende prosentfordeling av arbeidsoppgaver: 
forskning 88 %, administrasjon 3,5 % og undervisningsplikt på 8,5 %. Bergen gir videre 
stipendiatene en noe høyere forberedelsesfaktor ved undervisning enn andre ansattegrupper.  

Ved Det juridiske fakultet i Tromsø tilsettes stipendiatene for fire år med 25 % undervisningsplikt, 
men det aksepteres at den reelle undervisningsplikten er på 9 % per år.  

Forberedelsesfaktor ved fakultetet 

Studie- og eksamensseksjonen har meldt inn ønske til arbeidsgruppen om reduksjon i antall 
forberedelsesfaktorer som brukes for de ulike ansattegruppene.  

Per i dag er det ulike faktorer for førsteamanuenser/professorer (4,43), stipendiater (15,1), 
postdoktorer (5,3) og eksterne (5). Det er opp mot 16 saksbehandlere som skal registrere i systemet 
AURA ved fakultetet, ved registrering må saksbehandler bruke rett forberedelsesfaktor for de ulike 
ansatte. Det vil gjøre registreringsarbeidet enklere, raskere og redusere feilregistrering dersom en 
kan redusere antall faktorer.     

Arbeidsgruppens diskusjon 

Gruppen diskuterte muligheten for å redusere pliktandelen som prosent av stilling, dette da 
gruppen fant at fakultetene i Tromsø og Bergen har indirekte gjort dette i sine reglement. 
Imidlertid falt gruppen ned på at å endre prosentandel plikt er et større grep som ikke er ønskelig å 
gjøre nå.  
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Gruppen diskuterte å redusere faktoren samtidig som stipendiatgruppene gis et større fradrag som 
kan kompensere for reduksjonen i faktor. Det er klar enighet ved fakultetet om at stipendiatene 
skal gis mer tid enn de faste vitenskapelige for å forberede seg til undervisning. Men slik 
forberedelse kan samles opp i et større fradrag som knyttes til egen opplæring og utvikling, og den 
generelle administrasjonen som inngår i stillingen. Innenfor disse timene kan stipendiatene få rom 
til å forberede undervisningsopplegg, utvikle sin egen undervisningsrolle og bruke tid på å 
diskutere problemstillinger knyttet til undervisning med kolleger – videre påta seg administrative 
oppgaver som ikke gir uttelling i undervisningsregnskapet i et begrenset omfang. Et fradrag vil 
videre samsvare med annen praksis ved UiO, da vi har funnet at Samfunnsvitenskapelig fakultetet 
gir et større fradrag ved utenlandsreise under Ph.d programmet.  

Gruppen diskuterte videre at det var ønskelig at stipendiater på slutten av sin periode skriver en 
kort rapport som dokumenterer hvordan tiden til egen opplæring og utvikling av 
undervisningsrollen er brukt. Det er ikke ønskelig å innføre noen formell godkjenning av slik 
rapport, men at rapporten skrives for egen nytte, en dokumentasjon som vedlegges 
personalmappen.  

Gruppen ønsker å foreslå at faktoren 5 legges til grunn for stipendiater, og av administrative 
hensyn er det ønskelig at den samme faktoren også legges til grunn for postdoktorene og 
stipendiater på gjennomføringsstipend. Alle ansattegruppene gis et fradrag som kompenserer for 
redusert forberedelsesfaktor slik at reell plikt ikke endres. Per i dag brukes faktor 5 for eksterne og 
ved overtidsarbeid, overgang til denne faktoren får også sin fordel i at de midlertidige 
vitenskapelige får lik faktor ved ordinær arbeidstid og ved eventuell overtid. Se vedlegg 1 for 
beregning av plikt og fradrag for ansattegruppene med bruk av faktor 5.   

Det er ønskelig at vedtaket gjøres gjeldende fra og med høsten 2011, administrasjonen vil 
gjennomgå undervisningsregnskapet og oppdatere i henhold til ny faktor. Saldo fra våren 2011 må 
overføres i nytt system, administrasjonen må da regne fradraget for opplærings og utvikling i 
henhold til prosentandel plikt som er fullført for stipendiater som har påbegynt sin periode.   

Vedrørende administrasjonsplikt for stipendiater og postdoktorer 

Stipendiater og postdoktorer har i Reglement for godskrivning spesifisert en administrasjonsplikt 
på 5 %. Det foreslås at dette tas ut og innbakes i det generelle pliktdelsarbeidet. Samtidig kan det 
generelle fradraget knyttes opp mot administrasjonsdelen av stillingen ved å spesifisere at dette er 
et fradrag som gis for opplæring, utvikling, generell administrasjon og deltagelse i virksomheten 
ved instituttet.    

Det er ikke naturlig at det knytter seg like stor administrasjonsplikt til midlertidige tilsatte som 
faste vitenskapelige tilsatte. Allikevel er det viktig å synliggjøre administrasjonsdelen også hos 
midlertidige vitenskapelige, det forventes deltagelse på ulike arrangement ved fakultet og institutt 
og at tilsatte engasjerer seg på ulike måter.   
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Det foreslås på denne bakgrunn at reglementet oppdateres og administrasjonsplikten tas ut av 
prosentfordeling av arbeidsoppgaver, stipendiaters og postdoktorers pliktarbeid består av både 
undervisnings- og administrasjonsplikt. 

Vedrørende prosentfordeling arbeidsoppgaver for stipendiater med 
gjennomføringsstipend   

Stipendiater som fullfører til normert eller tilnærmet normert tid vil få tilbud om 6 måneder 
gjennomføringsstipend, jf. fakultetets retningslinjer:  

http://www.jus.uio.no/forskning/forskerutdanning/gjennomforing/retningslinjer_gjennomforing
sstipend.html 

Stipendiater med gjennomføringsstipend får i sin kontrakt spesifisert at de har en 
undervisningsplikt på 100 undervisningstimer for tilsettingen på 6 måneder. I fakultetets 
retningslinjer pkt. 8 går det frem at undervisnings- og eksamensplikten skal være tilsvarende minst 
50 % av stillingen.  

Dersom det tas utgangspunkt i forberedelsesfaktoren 5 og at antall undervisningstimer plikt skal 
være konstant, er reell undervisningsplikt per i dag 59 % av stillingen. Det foreslås at antall 
undervisningstimer plikt justeres ned slik at andel plikt holdes konstant på 50 % av stillingen. Slik 
reduksjon tilsvarer 15 undervisningstimer. Stipendiater på gjennomføringsstipend vil da få en plikt 
på 50 % som tilsvarer 85 konfrontasjonstimer med en forberedelsesfaktor på 5, se utregning 
vedlegg 1.  

Det foreslås videre at også denne gruppens prosentfordeling i arbeidsoppgaver fremgår i tabell 3.1 i 
Regler for godskrivning.        

Vedrørende fradrag i undervisningsplikten ved sykdom under 2 uker  

Under møtet for arbeidsgruppen ble det påpekt at punkt 13 om Sykdom i Regler for godskrivning 
står i strid med Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 2-3 (7).  

(7) Ved sykefravær under to uker for postdoktor og stipendiat med pliktarbeid bør fraværet 
fordeles forholdsmessig mellom forskningsarbeid og pliktarbeid.  

Det foreslås at punkt 13 om Sykdom i Regler for godskrivning oppdateres for å imøtese 
anbefalingen i forskriften.    

Videre fremdrift 

Dette notat fremlegges instituttlederne i møte den 28. mars. Dersom vedtaksforslaget ikke møter 
noen innsigelser vil det fremlegges for gjennomgang i dekanatet og endringene vil forlegges 
dekanus for vedtak på fullmakt fra fakultetsstyret den 11. april.  

http://www.jus.uio.no/forskning/forskerutdanning/gjennomforing/retningslinjer_gjennomforingsstipend.html
http://www.jus.uio.no/forskning/forskerutdanning/gjennomforing/retningslinjer_gjennomforingsstipend.html
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Forslag til dekanvedtak 

Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer settes til 5 med virkning høsten 2011. 
Stipendiater og postdoktorer gis samtidig et fradrag hvert semester knyttet til generell 
administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og utvikling av 
undervisningsrollen.   

Regler for godskrivning oppdateres med følgende: 

3.1 Prosentfordeling arbeidsoppgaver for lærere 

Professor 
Professor 
II 20 % 

Første-
/amanuensis 

Forskning 47,5 
30 47,5 

Undervisning 39,25 
65 39,25 

Eksamen 8,25 
- 8,25 

Administrasjon 5 
5 5 

Klokketimer 
i året  

1695 t 
339 t 1695 t 
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Stipendiat Gjennomføringsstipend 

(6 måneder)  

Post.doc 
25 % 

Post.doc 
10 % 

Forskning 75 50 75 90 

Pliktarbeid 
(undervisning 

og 
administrasjon) 

25 5o 25 10 

Klokketimer i 
året  

1695 t 847,5 t 1695 t 1695 t 

3.3 Forberedelsesfaktor for undervisning 

Forberedelsesfaktor for professorer og første/-amanuenser er 4,43 og er lik for all type 
undervisning. Forberedelsesfaktor for stipendiater og postdoktorer er 5 og er lik for all type 
undervisning.  

Ved deltagelse av flere lærere i samme undervisning reduseres godskrivning til 2/3 på hver.  

4.1 Fradrag for stilling og verv  

Nye rader: 

Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og 
utvikling av undervisningsrollen – Stipendiat: 142 t  

Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og 
utvikling av undervisningsrollen – Postdoktor 25 %: 12 t 

Fradrag for generell administrasjon og deltagelse i virksomheten ved instituttet, opplæring og 
utvikling av undervisningsrollen – Postdoktor 10 %: 5 t   
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13. Sykdom
Lærere som fremlegger sykemelding får fradrag for andel plikt i sykdomsperioden. Ved graderte 
sykemeldinger gis fradraget i henhold til sykemeldingens prosentandel. 

Postdoktorer og stipendiater får som hovedregel ingen fradrag ved sykdom på over to uker, dette 
da sykemeldinger på over to uker gir automatisk utvidelse i ansettelsesperioden. 

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



Stipendiater Post.doc 25 % 
Fullstendig plikt i klokketimer pr år 1695 Fullstendig plikt i klokketimer pr år 424
Fullstendig plikt i undervisningstimer pr år 112 Fullstendig plikt i undervisningstimer pr år 80

Faktor 5 Faktor 5
Undervisningstimer 339 Undervisningstimer 84,8
Økte undervisningstimer 227 Økte undervisningstimer 4,8
Fradrag som må trekkes fra 1135 Fradrag som må trekkes fra 24
Undervisningsplikt i klokketimer 560 Undervisningsplikt i klokketimer 400
Undervisningsplikt i undervisningstimer 112 Undervisningsplikt i undervisningstimer 80

Fradrag hvert semester 141,875 Fradrag hvert semester 12
Reell plikt i prosent 8,259587 Reell plikt i prosent 23,59882

Gjennomføringsstipend Post.doc 10 % 
Fullstendig plikt i klokketimer pr år 424 Fullstendig plikt i klokketimer pr år 170
Fullstendig plikt i undervisningstimer pr år 85 Fullstendig plikt i undervisningstimer pr år 32

Faktor 5 Faktor 5
Undervisningstimer 85 Undervisningstimer 34
Økte undervisningstimer 0 Økte undervisningstimer 2
Fradrag som må trekkes fra -1 Fradrag som må trekkes fra 10
Undervisningsplikt i klokketimer 425 Undervisningsplikt i klokketimer 160
Undervisningsplikt i undervisningstimer 85 Undervisningsplikt i undervisningstimer 32

Fradrag hvert semester -1 Fradrag hvert semester 5
Reell plikt i prosent 50 Reell plikt i prosent 9,439528

Vedlegg 5



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Økonomiseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

Til: 

Arbeidsgruppen for arbeidsplikt og regler for godskrivning 

Dato: 27.06.2016 

Saksnr..: 2016/8043 TRONSK 

Kartlegging av godskrivningsregler ved flere fakulteter - rapport til arbeidsgruppen 

Det vises til mandat for gjennomgang av arbeidsplikt og regler for godskrivning ved det juridiske 

fakultet, der det står følgende: 

«Økonomiseksjonen foretar en kartlegging av arbeidsplikt og godskrivning ved de andre fakultetene ved 
UiO, ved Juridisk fakultet i Bergen og eventuelt ved andre tilsvarende enheter ellers i Norden. Denne skal 
være ferdigstilt innen juni 2016. Kartleggingen skal gi oversikt over: 

Godskriving og veiledning

Vekting av ulike typer undervisning

Godskrivning for vervet emneansvar/ansvarlig faglærer

Eventuelle ulikheter i godskrivning innenfor eget fakultet»

Sistnevnte punkt ble lagt til i dekanatmøtet 22. juni, og er derfor ikke tatt med i denne rapporten. 

Vi har hentet inn opplysninger om godskrivningsregler fra 6 fakulteter ved UiO, i tillegg til 

juridiske fakulteter ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Stockholms Universitet, 

Uppsala universitet, og Københavns Universitet. Vi har også kontaktet Helsinki universitet, men 

har ikke mottatt informasjon fra dem. 

Alle opplysningene fra de ulike fakultetene er sammenstilt i en oversikt som følger vedlagt. Basert 

på denne har vi laget en kortversjon, der vi har trukket de reglene som vi har mest informasjon på, 

fra flest fakulteter, og som samtidig er mest relevante for gjennomgangen ved vårt fakultet. 

Kartleggingen er begrenset til de faktorer som gjelder undervisning og veiledning. Sensur er ikke 

tatt med. I tillegg til godskrivningsfaktorer er det også laget en sammenstilling av samlet 

undervisningsplikt for stipendiatstillinger. 

Kommentarer til oversiktene 

Vi vil i rapporten kommentere de 14 faktorer som er sammenstilt i kortversjonen (vedlegg 2): 

Emneansvar 

Praksis på dette området varierer ganske mye. De fleste fakultetene har en direkte godskrivning for 
emneansvar. Satsene varierer fra 10 timer og opptil 60 timer. Flere har knyttet satsen opp mot 
antall studiepoeng for emnet, f.eks. 2 timer pr studiepoeng. Flere har ikke direkte godskrivning 
men indirekte gjennom satser for undervisning, som f.eks. JUS. Dersom en skal endre til direkte 
godskrivning bør det skilles mellom større og mindre emner, f.eks. obligatoriske vs. valgemner. 

Vedlegg 6 
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Nivåkoordinator 

4 av fakultetene praktiserer dette, herunder JUS. Satsene varierer fra 56 timer til 150 timer. Det 
kan nok variere noe hva som inngår i denne aktiviteten; i København er dette fagleder for 
obligatoriske fag. 

Forelesning: 

 Ordinær: Satsene ligger mellom 3,5 og 5 timer. Gjennomsnittlig sats er 4,0 timer, og de

fleste fakulteter ligger på gjennomsnittet.

 Med 2 lærere: TF, JUS og Bergen har egne satser for undervisning med 2 lærere. Satsene

ligger rundt 3 timer for alle disse.

 For stipendiater: undervisning for stipendiater omtales i eget avsnitt senere i rapporten.

Seminar 

Satsene ligger mellom 2,0 og 4,5 timer. UV-ISP er lavest med 2 timer, og JUS og Bergen er høyest 
med hhv 4,43 og 4,5 timer. Gjennomsnittlig sats er 3,2 timer, og 3 timer er vanligste sats. 

Kurs 

Med.fak. gir 4 timer, København 3,5 timer og Stockholm 3 timer. 

Gruppe 

7 av fakultetene har gruppeundervisning og 5 av disse bruker sats på 2,0 timer. TF og Stockholm 
har sats på 3,0 timer. 

Problembasert læring 

Med.fak. har en sats på 2 timer for denne type undervisning. 

Masteroppgave veiledning 

 60 studiepoeng: satsene varierer mellom 30 og 60 timer. JUS er lavest med 30, mens MED

og HF er høyest med 60

 30 studiepoeng: satsene varierer mellom 10 og 50 timer. Bergen er lavest med 10, mens SV

er høyest med 35 til 50 timer. Alle de juridiske fakultetene ligger lavere enn alle øvrige

fakulteter ved UiO. Verdt å merke seg er at timetallet her består av faktor og antall timer

med studenten, f.eks.: 15 timer = faktor 2 x 7,5 timer med studenten. Dersom en ønsker å gi

flere timer til studentene kan man derfor endre antall timer med studenten og holde

faktoren uendret.
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Forskerveiledning phd-kandidat og delt veiledning av phd 

Satsene varierer ganske mye her, fra 126 timer til 320 timer. Tallene gjelder for hele 
stipendiatperioden. HF ligger lavest og Bergen høyest. Gjennomsnittlig sats er ca. 215 timer. HF gir 
ekstra timer ved innlevering innenfor normert tid, og SV gir et antall over de 3 første år og 
resterende timer når kandidaten fullfører. 

Programleder masterprogrammer 

Dette gjelder 2-årige masterprogrammer, samt 1,5-årige ved JUS. Fire av fakultetene praktiserer 

godskrivning for dette, herunder JUS. Antall timer varierer mellom 25 ved Stockholm og 80 ved 

HF. JUS gir 44,5 timer for 1,5-årige og 65 timer for MA HUMR. 

Spesielt om undervisningsplikt for stipendiatstillinger 

Undervisningsplikten for stipendiater praktiseres svært ulikt mellom fakultetene som er kartlagt. 

Utgangspunktet er 4-årige tilsettinger med ett års samlet undervisningsplikt, dvs. 1695 timer, 

tilsvarende 424 timer pr år. Flere av fakultetene har spesialregler som reduserer denne plikten. 

Dette gjelder spesielt de juridiske fakultetene. Tabellen under viser reell gjenstående 

undervisningsplikt etter at spesielle fradrag er hensyntatt. Det er verdt å merke seg at JUS Oslo har 

den minste undervisningsplikten av alle med 140 timer årlig. Dette er langt lavere enn 

sammenlignbare fakulteter ved UiO, og tilsvarer altså kun 1/3 av plikten ved UV. De øvrige 

juridiske fakultetene i Norge ligger omtrent på samme nivå, mens København ligger noe høyere, 

men likevel lavt. HF-fakultetet har 3-årige tilsettinger uten undervisning. Det foreligger ikke data 

for med.fak. 

SV* UV-ISP UV-ILS UV-IPED TF JUS Oslo København Bergen Tromsø 

318 424 424 424 339 140 183 143 146 

Vedlegg: 

1. Samleoversikt for godskrivningsfaktorer

2. Kortversjon av samleoversikt

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 



Godskrivningsfaktorer - utvalgte aktiviteter

 August 2016 Vedlegg 8

Aktivitet HF SV* UV-ISP UV-ILS UV-IPED MED TF JUS Oslo København Bergen Tromsø Uppsala Stockholm Helsinki

Emneansvar 10 2 pr stp 15-40* 10-50** 20-40*** 20 40 50**** 40-60***** 21,2-56******

nivåkoordinator 56 88,5 150* 150,0

Forelesning 4 4,5 4 4 4 4 4 4,43 3,5 5,0 4,0 4,0 3,0 4,3*

Forelesning med 2 lærere 3 2,95 3,3 2,2

Forelesning fra stipendiater 5 5 15* 6** 12,8

Seminar 3 3,5 2 3 3 4,43 4,5* 3,0 4,0 3,0 4,3*

Kurs 4 4,43 3,5* 3,0 4,3*

Gruppe 2 2 2 2 3 2,0 3,0

Problembasert læring 2 4,43

Masteroppgaveveiledning, 60 studiepoeng, 60 35-50* 42 42 60 48 30,0 34,0

Masteroppgaveveiledning, 30 studiepoeng, 30 35-50* 30 24 30 30 24 15,0 14** 10,0 19,0 20,0 16,0

Forskerveiledning phd-kandidat (for hele 

stipendiatperioden) 126-150*** 180**** 216 216 216 160***** 180 248* 180 320** 280,0

Delt veiledning av phd * 240** 240**

programleder masterprogrammer 80 44,5* 50 25

Merknader til emneansvar: Merknader til 

nivåkoordinator:

Merknader til 

forelesning fra 

stipendiater:

Merknader til 

seminar:

Merknader 

til kurs:

Merknader til 

Masteroppgave-

veiledning, 60 

studiepoeng:

Merknader til 

Masteroppgave-

veiledning, 30 

studiepoeng:

Merknader til Forskerveiledning 

phd-kandidat:

Merknader til Delt 

veiledning av phd:

Merknader til 

programleder 

masterprogram:

Merknader til 

Helsinki:

*15 timer opp til 30 studenter, 30 timer over 30

studenter 10-15 stp, 40 t 20-30 stp 

** BA 10 stp 10 timer opp til 30 stud, 20 timer 31-50 

stud, 30 timer >50 stud. BA 15-30 stp 20 t opp til 30 stud, 

30 t 31-50 stud, 40 t >50 stud. MA 10 stp 15 timer opp til 

30 stud, 25 t 31-50 stud, 35 t >50 stud. MA 15-30 stp: 30 

timer opp til 30 stud, 40 t 31-50 stud, 50 t >50 stud. 

Nivåkoordinator får ikke dobbelt kreditert timer for 

emneansvar i tillegg til nivåkoordinatoruttelling

***5 stp: 20 timer, 10stp: 40 timer

**** 50 timer som grunnfradrag, og 2 timer tillegg pr 

studiepoeng for obligatoriske kurs, 30 timer for 

emneansvarlig for masteroppgaver

*****40 timer for 15 stp og 60 timer for 30 stp

******obligatoriske emner juss: 20 timer + 1,2 timer pr 

stp, øvrige emner 7 timer + 1,2 timer pr stp

* fagleder for

obligatoriske fag

*Undervisningsplikt

over 4 år tilsvarer 

faktor 15 (fradrag på 

undervisningsplikt på 

142 timer pr semester)

** undervisningsplikt 

over 3 år på i alt 550 

timer, hvorav minst 100 

timer utføres som 

veiledning

* 5 for stipendiater* 6 for

stipendiater

*Uttelling for

veiledning skal ligge 

mellom 35 – 50 

arbeidstimer i 

veiledning for hoved- 

og biveileder sett 

under ett. Faktisk 

timetall fastsettes av 

hver enhet. 

*Uttelling for

veiledning skal ligge 

mellom 35 – 50 

arbeidstimer i 

veiledning for hoved- 

og biveileder sett 

under ett. Faktisk 

timetall fastsettes av 

hver enhet. 

** veiledning + 

bedømmelse + 

forsvar

*31 t x 2 semester x 4 år,

**40 t x 2 semester x 4 år

***42 timer 1. og 2. år, + 42 

timer ved innlevering etter 

normert tid eller 66 timer ved 

innlev.innenfor norm.tid

****120 timers uttelling fordelt 

over de tre første årene. De 

resterende timene gis når 

kandidaten fullfører.

*****80 timer pr kandidat, 

hvorav 40 timer godkrives 

forskning og 40 timer godkrives 

undervisning - begrenset oppad 

til 4 kandidater

* fastsettes av

studiedekan pr 

oppdrag

** 40 timer pr år 

for hovedveileder, 

20 timer pr år for 

biveileder

* MA HUMR: 65

timer

*Gjennomsn.

faktor for all 

undervisning, 

fordeling på 

ulike typer 

oppgaver 

avtales i 

individuell 

arbeidsplan.

Vedlegg 7



Godskrivningsfaktorer - alle aktiviteter

aug.16 Vedlegg 9
Aktivitet HF SV* UV-ISP UV-ILS UV-IPED MED TF JUS Oslo København Bergen Tromsø Uppsala Stockholm Helsinki MERKNADER TIL HVER LINJE: 

* Satsene er maksimalsatser. Enhetene kan fastsette lavere

satser

Undervisning:
Utarbeide Nytt emne 50 50 50 X

revidere emne 25

Inngår i uttelling 

for emneansvar

Emneansvar 10 2 pr stp 15-40* 10-50** 20-40*** 20 40 50**** 40-60***** 21,2-56******

*15 timer opp til 30 studenter, 30 timer over 30 studenter

10-15 stp, 40 t 20-30 stp 

** BA 10 stp 10 timer opp til 30 stud, 20 timer 31-50 stud, 30 

timer >50 stud. BA 15-30 stp 20 t opp til 30 stud, 30 t 31-50 

stud, 40 t >50 stud. MA 10 stp 15 timer opp til 30 stud, 25 t 

31-50 stud, 35 t >50 stud. MA 15-30 stp: 30 timer opp til 30 

stud, 40 t 31-50 stud, 50 t >50 stud. Nivåkoordinator får ikke 

dobbelt kreditert timer for emneansvar i tillegg til 

nivåkoordinatoruttelling

***5 stp: 20 timer, 10stp: 40 timer

**** 50 timer som grunnfradrag, og 2 timer tillegg pr 

studiepoeng for obligatoriske kurs, 30 timer for 

emneansvarlig for masteroppgaver

*****40 timer for 15 stp og 60 timer for 30 stp

******obligatoriske emner juss: 20 timer + 1,2 timer pr stp, 

øvrige emner 7 timer + 1,2 timer pr stp

Emneansvar førstegang 25* *Max antall etter søknad

Emneansvarlig masterfordypning 3 pr stp 100* *Ettårige masterkurs

Emneansvar for overlappende emner 1 pr stp

Kursutvikling 75-110*

*110 timer for befordrede professorer og 75 timer for

tilsatte prof.

nivåkoordinator 56 88,5 150* 150,0 * fagleder for obligatoriske fag

Leder av doktorgradsteam 224

Medlem av doktorgradsteam 100

PHD-programleder 100

PHD-programsekretær 75

programleder masterprogrammer 80 44,5* 50,0 25,0 * MA HUMR: 65 timer

ekskursjoner 20 7,5 1

utenlandsansvarlig 22

Kursansvar phd-kurs 15 15

koordinering av parallelle grupper 5

tilrettelegging av IKT-basert undervisning 10

Forelesning 4 4,5* 4 4 4 4 4 4,43 3,50 5,00 4,00 4,00 3,00 4,3**

* 5 timer for forelesninger med mer enn 100 studenter

** Gjennomsnittlig faktor for all undervisning, fordeling på 

ulike typer oppgaver avtales i individuell arbeidsplan.

Forelesning fra stipendiater 5 5 15* 11** 15 14 12,8

*Undervisningsplikt over 4 år tilsvarer faktor 15 (fradrag på

undervisningsplikt på 142 timer pr semester)

** undervisningsplikt over 3 år på i alt 550 timer, hvorav 

minst 100 timer utføres som veiledning

Forelesning med 2 lærere 3 3 3,33 2,15

Forelesning på engelsk 5* 4,43 *når det ikke er foreleserens ordinære undervisningsspråk

Nettforelesninger 6* 8* X**

* Null ved gjenbruk

** fastsettes av studiedekan pr oppdrag

Blandede forelesninger og seminarer 4 4 4,43

Sluttseminar, inkl. sensur 4

Seminar 3 3,5 2 3 3 4,43 4,5* 3,00 4,00 3,00 4,3**

* 5 for stipendiater

** Gjennomsnittlig faktor for all undervisning

Seminar på engelsk 3

Doktorgradsseminar 4 4,43

Kurs 4 4,43 3,5* 3,00 4,3**

* 6 for stipendiater

** Gjennomsnittlig faktor for all undervisning

Problembasert læring 2 4,43

Storgruppe 1-3.studieår 5* * 7 for stipendiater

Gruppe 2 2 2 2 3 2 3

Vedlegg 8



Godskrivningsfaktorer - alle aktiviteter

Aktivitet HF SV* UV-ISP UV-ILS UV-IPED MED TF JUS Oslo København Bergen Tromsø Uppsala Stockholm Helsinki MERKNADER TIL HVER LINJE: 

Studentledet gruppeundervisning 2

Rundbordsdiskusjon/paneldebatt 2

Tilstedeværelse 1 1 0,5 1

Maestroseminaropponent 10

Ressursperson gruppediskusjoner 1

Veiledning:

Kunnskapsemne med sluttvurdering 1,5

Kunnskapsemne med integrert vurdering 2,5

Veiledet lesning 8 10

Individuell veiledning generelt 1,5 0,5

Veiledning basisemner spesielt 1,5

Veiledning i gruppe 1,5

Individuell veiledning i forhold til rollespill 1

Praksis 1

Veiledning bacheloroppgave 12

Hovedkoordinator for masteroppgaver 22* *I tillegg 0,5 time pr oppnevnte veileder/sensor 2

Masteroppgaveveiledning, 60 studiepoeng, 60 35-50* 42 42 60 48 30 34

*Uttelling for veiledning skal ligge mellom 35 – 50

arbeidstimer i veiledning for hoved- og biveileder sett under 

ett. Faktisk timetall fastsettes av hver enhet. 

Masteroppgaveveiledning, 60 studiepoeng, to studenter 50

Masteroppgaveveiledning, 30 studiepoeng, 30 35-50* 30 24 30 30 24 15 14** 10 19 20 16

*Uttelling for veiledning skal ligge mellom 35 – 50

arbeidstimer i veiledning for hoved- og biveileder sett under 

ett. Faktisk timetall fastsettes av hver enhet. 

** veiledning + bedømmelse + forsvar

Masteroppgaveveiledning, 15 studiepoeng, 12 10

Veiledning masteroppgave 30 studiepoeng, gruppe 36 25

Veiledning masteroppgave (to studenter sammen) 36 19,25* * veiledning + bedømmelse + forsvar, to studenter

Veiledning masteroppgave (tre studenter sammen) 60 24,4* * veiledning + bedømmelse + forsvar, tre studenter

Forskerveiledning phd-kandidat (for hele 

stipendiatperioden) 126-150*** 180**** 216 216 216 160***** 180 248* 60 x 3 = 180 320** 280

*31 t x 2 semester x 4 år,

**40 t x 2 semester x 4 år

***42 timer 1. og 2. år, + 42 timer ved innlevering etter 

normert tid eller 66 timer ved innlev.innenfor norm.tid

****120 timers uttelling fordelt over de tre første årene. De 

resterende timene gis når kandidaten fullfører.

*****80 timer pr kandidat, hvorav 40 timer godkrives 

forskning og 40 timer godkrives undervisning - begrenset 

oppad til 4 kandidater

Delt veiledning av phd * 240** 240**

* fastsettes av studiedekan pr oppdrag

** 40 timer pr år for hovedveileder, 20 timer pr år for 

biveileder

Alminnelig studentveiledning 20 - 40*

* 40 pr. år for fast tilsatt med full undervisningsplikt og 20

timer for stipendiater og post.doc-stipendiater som har 

undervisningsplikt



4.1 Fradrag for stilling og verv 

Stilling/verv Fradrag i 

klokketimer pr. 

semester 

Kommentar 

Dekan Fullt fritak 

for undervisning og 

eksamen 

Prodekaner 177 t undervisning 

og fullt fritak for 

eksamen 

Instituttledere ved IKRS, IOR 

og IFP 

221,5 t Fritaket kan også brukes 

til fradrag i eksamensplikt 

dersom dette er forsvarlig 

i forhold til 

eksamensavviklingen 

Instituttleder ved NIFS 199,5 t Fritaket kan også brukes 

til fradrag i eksamensplikt 

dersom dette er forsvarlig 

i forhold til 

eksamensavviklingen 

Nestledere ved IKRS, IOR, 

IFP, NIFS og SMR 

44,5 t Fritaket kan også brukes 

til fradrag i eksamensplikt 

dersom dette er forsvarlig 

Comment [KSS1]: Forslag: Ingen 
endring  

Comment [KSS2]: Er 53 % av 
undervisningsplikten og 100 % av 
eksamensplikten. Tidligere 40 
undervisningstimer.  
Forslag: Økes til 180 klokketimer   

Comment [KSS3]: Er 55 % av 
undervisnings og eksamensplikt. Tidligere 
50 undervisningstimer.  
Forslag: økes til 225 klokketimer   

Comment [KSS4]: Er 49,5 % av 
undervisnings og eksamensplikt. Tidligere 
45 undervisningstimer.  
Forslag: Økes til 200 klokketimer   

Vedlegg 9 



Stilling/verv Fradrag i 

klokketimer pr. 

semester 

Kommentar 

i forhold til 

eksamensavviklingen 

Direktør ved SMR Fullt fritak for 

undervisning 

og eksamen 

  

Daglig leder EU-rett og SERI 22 t   

Avdelingsleder Filab 44,5 t   

Fagansvarlig Filab 22 t   

Leder for likestillingsutvalget 18 t   

Faglig leder Juss-Buss   Etter avtale med 

instituttleder 

Fradrag for generell 

administrasjon og deltagelse i 

virksomheten ved instituttet, 

142 t   

Comment [KSS5]: Er 10 gamle 
undervisningstimer, kun 13 % av plikten. 
Fremstår ikke som særlig raust.   
Forslag: Økes til 50 klokketimer   

Comment [KSS6]: Forslag: Reduseres 
til 200 klokketimer i fradrag likt som for 
NIFS   

Comment [KSS7]: Er 5 gamle 
undervisningstimer og fremstår som svært 
lavt, kun 6 % av undervisningsplikten. 
Forslag: økes til 30 klokketimer   

Comment [KSS8]: Forslag: Utgår 
Fradraget er ikke registrert siden 2013, 
knyttet opp mot DRI/FINF.   

Comment [KSS9]: Forslag: Utgår 
Fradraget er ikke registrert i AURA, knyttet 
opp mot DRI/FINF.     

Comment [KSS10]: Forslag: Utgår, 
kommer på toppen av fradrag for 
Instituttleder  

Comment [KSS11]: Forslag: Utgår 
Bør uansett inngå i kvoten som I-leder 
tildeler da det allerede er et fradrag som 
skal gis etter avtale med Instituttleder  

Comment [KSS12]: Foreslås endret til 
fradrag for generell administrasjon og 
deltagelse i virksomheten ved instituttet 30 
t  



Stilling/verv Fradrag i 

klokketimer pr. 

semester 

Kommentar 

opplæring og utvikling av 

undervisningsrollen – 

Stipendiat 

Fradrag for generell 

administrasjon og deltagelse i 

virksomheten ved instituttet, 

opplæring og utvikling av 

undervisningsrollen - 

Postdoktor 25 % 

12 t 

Fradrag for generell 

administrasjon og deltagelse i 

virksomheten ved instituttet, 

opplæring og utvikling av 

undervisningsrollen - 

Postdoktor 10 % 

5 t 

Medlem i PFF 
Modul 1 og 

nestleder: 31 t 

Modul 2 og 3: 22 t 

Modul 4: 31 t 

Stipendiatrepresentant i PFF 

og i FU som innstillingsorgan 

17,5 t 

Comment [KSS13]: Foreslås uendret  

Comment [KSS14]: Foreslås uendret  

Comment [KSS15]: PFF foreslår 
følgende endring:  
Alle medlemmene i PFF gis ett flatt fradrag 
på 22 t, dette vil bety en reduksjon av 
fradrag på 0,5 t per semester for PFF som 
helhet   

Comment [KSS16]: Forslag: Strykes, se 
forslag over    



Stilling/verv Fradrag i 

klokketimer pr. 

semester 

Kommentar 

Studieårsansvarlige lærere 

MiR 

88,5 t   

Programleder for 

internasjonale mastergrader 

90 stp 

44,5 t   

Programleder HUMR 65 t   

Utenlandsansvarlig 

(undervisning) 

22 t   

Hovedkoordinator/er for 

masteroppgaver 

(privatrettlisge/offentligrettlige 

fag) MiR 

22 t* *i tillegg 0,5 t 

pr. oppnevnte 

veileder/sensor 2 

Fagspesifikke koordinatorer, 

masteroppgaver, MiR 

- 0,5 t pr. oppnevnte 

veileder/sensor 2, likevel 

slik at det gis en minste 

uttelling på 5 t 

Kontaktperson praksisordning - 0,25 t pr. praksisrapport 

Retting praksisrapporter 

HUMR4504 

  0,25 t pr. praksisrapport 

 

 

 

  

Comment [KSS17]: Er nylig diskutert, 
de studieårsansvarlig ble tilkjent et B-tillegg 
i stedet for å øke fradraget da det ble tillagt 
økt ansvar for undervisningsledelse i 
stillingene, tenker derfor at det ikke er 
naturlig å redusere dette. Er 20 gamle 
undervisningstimer og tilsvarer 26,5 % av 
undervisningsplikten  
Forslag: Økes til 90 klokketimer  

Comment [KSS18]: Er diskutert flere 
ganger med tanke på søknader om å øke, 
fremstår ikke som særlig raust med tanke 
på den studentkontakten og 
koordinatoransvaret som er i 
programlederrollene 
Forslag: Økes til 50 klokketimer   

Comment [KSS19]: Tilkjent noe økt 
uttelling på HUMR grunnet større program 
og flere studentplasser  
Forslag: beholdes uendret  

Comment [KSS20]: Trolig heller lavt 
enn høyt  
Forslag: Økes til 25 klokketimer  

Comment [KSS21]: Utgår, dette vervet 
finnes ikke lenger.  

Comment [KSS22]: Forslag: beholdes 
uendret  

Comment [KSS23]: Flytter dette til 
Fradrag for eksamen    

Comment [KSS24]: Flytter dette til 
Fradrag for eksamen   



4.4 Andre fradrag 

Aktivitet Fradrag i 

klokketimer 

Kommentar 

Deltagelse på kurs i 

pedagogisk 

basiskompetanse (UiO) 

70 t   

Undervisning på den 

internasjonale 

sommerskolen i 

menneskerettigheter 

  Som annen undervisning 

Administrasjon av 

Internasjonal 

sommerskole i 

menneskerettigheter 

75   

Oppgaver for nasjonal 

institusjon for 

Menneskerettigheter 

- Inntil 50 % fritak for undervisnings-

/eksamensplikt. Skriftlig avtale inngås 

minimum en gang pr. år mellom 

direktør og ansatt ved SMR 

Mentor for kvinnelige 

stipendiater 

4,5 t   

Comment [KSS25]: Forslag: Beholdes 
uendret. Kurset er en arbeidsbelastning på 
100 klokketimer, naturlig at dette gir først 
og fremst reduksjon i undervisningsplikten    

Comment [KSS26]: Utgår – er ikke et 
fradrag men opplysning om hva som kan gi 
uttelling som undervisning   

Comment [KSS27]: Forslag: reduseres 
til 50 klokketimer. Se vedlegg, søknad fra 
2014, her stipuleres arbeidet forbundet 
med sommerskolen til 100 klokketimer 
men det bes om at fradraget skal legges 
mer på undervisningssiden av hensyn til 
rekruttering   

Comment [KSS28]: Utgår, gjelder ikke 
lenger  

Comment [KSS29]: Fremstår ikke som 
særlig høy 
Forslag: Økes til 5 klokketimer   



Aktivitet Fradrag i 

klokketimer 

Kommentar 

Forelesninger for 

doktorgradskand. 

- Som annen undervisning 

Veiledning av 

doktorgradskand. 

31 t* *Inntil 31 t pr. semester i 4 år pr. 

kandidat, timene fordeles mellom 

hoved- og biveileder. 

Ramme for I-leders 

fullmakt til å tildele 

godskriving pr. semester 

knyttet til større admin. 

oppgaver ved eget 

institutt 

IKRS, NIFS 

og SMR: 80 t 

IOR: 195 t 

IFP: 213 t 

Enkeltoppgaver som skal godskrives 

må være minst av en slik størrelse at 

de krever 25 t innsats. I-leders 

fullmakt omfatter kun oppgaver for 

instituttet, fellesoppgaver for fakultetet 

skal vurderes av dekanen. 

Fradraget skal godkjennes av I-leder i 

forkant, og det er ikke mulig for I-leder 

å gå utover de rammer her satt for 

instituttet. I beregningen av fradraget 

skal det legges til grunn at den 

aktuelle oppgaven belastes likt på 

forskning- og undervisningsplikten. 

Eks.: en admin. oppgave som krever 

en tidsbruk på 40 t kan maks gi et 

fradrag på 20 t i 

undervisningsregnskapet. 

Av disse kan  det tildeles Leder for 

opptakskomite master LLM 7,5 timer 

Leder av opptakskomite master 

Comment [KSS30]: Utgår,  er ikke 
fradrag men opplysning om hvilken 
undervisning som godskrives 
undervisningsregnskapet 

Comment [KSS31]: Ingen endringer, 
men foreslår å endre at det kun skal 
registreres ved avslutting av 
veilederforholdet  



Aktivitet Fradrag i 

klokketimer 

Kommentar 

HUMR 10 timer 

Skrive lærebøker 0 Det gis ikke fradrag i 

undervisningsplikten for å skrive 

lærebøker 

 

Comment [KSS32]: Forlag: Rammen 
for administrative oppgaver reduseres noe, 
instituttledere gis også egen pott for å 
godskrive for undervisningsrelaterte 
oppgaver   

Comment [KSS33]: Utgår, trenger ikke 
ramse opp alle ting som ikke gir fradrag. 
Listen er uttømmende, alt annet må søkes 
spesifikt om  
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Saksnr..: 2015/8862 EIRIHAAK

Dekanvedtak - JF - ekstra innskudd i undervisningsbanken for nytilsatte i faste 

vitenskapelige stillinger

Det juridiske fakultet har erfart at det er vanskelig for nytilsatte førsteamanuenser og professorer å 

fylle undervisningsplikten sin det første semesteret. For å bøte på dette, ønsker fakultetet å gi 

nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger et innskudd på 400 klokketimer i undervisningsbanken 

for at de ikke skal opparbeide seg et underskudd i undervisningsregnskapet.

Fakultetet har likevel som mål å fylle ansattes undervisningsplikt allerede fra første semester, og vil 

derfor samtidig vil fakultetet jobbe for å få nyansatte inn i undervisningen så fort som mulig.

Dekanen har ut fra dette fattet følgende vedtak:

Nytilsatte førsteamanuenser og professorer i faste stillinger gis et innskudd på 400 klokketimer i 

undervisningsbanken ved tiltredelsestidspunktet. Ordningen gjelder fra og med 1. januar 2015.

Med hilsen

Hans Petter Graver

dekan

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Eirik Haakstad

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no
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Vår ref.: 

Forslag om endringer i godtgjørelse for stillingsbedømmelser 

Ved revisjon av Reglement for godskrivning og uttak av undervisnings- og eksamensbanken ble 

intern godtgjørelse gjennomgått. Ved sammenligning av intern og ekstern godtgjørelse ble det 

ønskelig å utrede godtgjørelsen for begge kategoriene nærmere.   

Tabell 1 er dagens eksterne og interne godtgjørelse for stillingsbedømmelser. UiO sentralt har laget 

et forslag som kan brukes som utgangspunkt for bedømmelseshonorar, forslaget er lagt inn i 

tabellen til sammenligning.  

Tabellen viser at ekstern og intern godtgjørelse telles opp på ulik måte, og ekstern og intern 

tellemåte fraviker fra UiOs tellemåte. Tabellen viser videre at ekstern godtgjørelse er svært høy til 

sammenligning av intern godtgjørelse og UiOs forslag, dette først og fremst grunnet svært høye 

grunntimetall for alle stillingsbedømmelser.   

Vedlegg 11
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Tabell 1 godtgjørelse i dag 

Ekstern 

godtgjørelse 

Intern godtgjørelse UiOs forslag 

Dr.grad grunntimetall 70 46 

1. opponent 35 23 

2. opponent 15 11,5 

Stillingsbedømmelser 

Professorater 100 i grunntimetall, 

25 pr søker (2,3 og 4), 

12 pr søker (5, 6 og 7) 

og 10 pr søker (8,9 og 

10)  

19 pr søker 1-3 søker 45 timer til 

sammen , 4-7 søkere 

gir 75 timer til 

sammen og 8 eller 

flere søkere gir 100 

timer til sammen  

Førsteamanuenser 75 i grunntimetall, 19 

pr søker (2, 3 og 4), 

11,5 pr søker (5, 6 og 

7) og 7,5 pr søker (8, 9

og 10) 

9,5 pr søker 1-3 søkere 25 timer til 

sammen, 4-7 søkere 

gir 40 timer til 

sammen og 8 eller 

flere søkere gir 60 

timer til sammen   

Postdoktor  50 i grunntimetall, 

12,5 pr søker (2, 3 og 

4), 7,5 pr søker (5, 6 

og 7) og 5 pr søker (8, 

9 og 10)  

6 pr søker 

Stipendiatstilling 10 t i grunntimetall og 

1 t pr søker fra og med 

andre søker   

4 t i grunntimetall, 2 t 

per søker som blir 

innstilt og 8 t pr 

masteroppgave   

Professoropprykk 60 t pr søker 19 t pr søker men med 

mulighet til å beslutte 

avvik fra 

bestemmelsen  
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Forslag om endringer  

Tabell 1.2 er forslag til ny godtgjørelse for interne og eksterne. Endringene som foreslås er 

følgende:  

a. Ny tellemøte for godtgjørelse.

Det foreslås å bruke lik tellemåte for intern og ekstern godtgjørelse og det foreslås å bruke UiOs 

tellemåte. UiO bruker kategoriene 1-3 søkere, 4-7 søkere og 8 eller flere søkere, i forslaget er det 

også lagt til godtgjørelse ved kun 1 søker, noe som synliggjør grunntimetallet.  

Overgang til slik tellemåte vil gi noe redusert godtgjørelse dersom søkertallet er i øvre grense av 

kategorien, dersom søkeantallet er i nedre grense vil deltagere i komiteen få noe økt godtgjørelse i 

forhold til i dag.  

b. Reduksjon grunntimetallet for ekstern godtgjørelse

Gjennomgang av ekstern timegodtgjørelse har vist at grunntimetallet som gis ved de fleste av 

stillingsbedømmelsene er satt svært høyt.  

Det er foreslått reduksjon i grunntimetallet for bedømmelser av professorater (fra 100 til 60), 

førsteamanuenser (fra 75 til 50) og postdoktorer (fra 50 til 30) for eksterne.  

Det er videre funnet at UiB og UiTø har like satser for ekstern godtgjørelse ved 

dr.gradsbedømmelser. Det foreslås at vi går over til lik godtgjørelse, dette vil medføre noe 

reduksjon i forhold til dagens godtgjørelse.    

Om forslag til ekstern godtgjørelse vedtas vil fakultet redusere kostnader til eksterne bedømmelser 

med 150 000 årlig gitt at antall utlysninger og søkere vil være likt som det siste året.  

c. Økning i intern godtgjørelse

Ansatte i 100 % stillinger ved UiO har et arbeidsår som består av 1695 timer. Arbeidsåret er fordelt 

på forskning, undervisning, eksamen og administrasjon. Undervisnings- og eksamensplikten per år 

er 690 timer for en professor og 805 timer for en førsteamanuens.  

Internt ansatte påtar seg bedømmelsesoppdrag som en del av sin faste stilling og er således 

allerede lønnet via sin fastlønn. Det er ønskelig at internt ansatte deltar i bedømmelsesarbeidet og 

fakultetet legger derfor til rette for dette ved å gi et fradrag i undervisningsplikten slik at arbeidet 

med bedømmelsen ikke må gå på bekostning av forskningstiden alene.      

Ekstern godtgjørelse bør være samsvarende med faktisk timebruk på oppgaven. Intern godtgjørelse 

bør således regnes ut med utgangspunkt i den eksterne. I forslaget er intern godtgjørelse foreslått 

som enten 2/3 av eksterne godtgjørelsen eller ½ av ekstern godtgjørelse. Begge alternativer 

tilsvarer en økning i forhold til dagens godtgjørelse for de fleste stillingsbedømmelser.  
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Dekanatet bes ta stilling til om det er ønskelig å redusere intern godtgjørelse med 1/3 eller ½ i 

forhold til ekstern.   

Om forslaget til intern godtgjørelse vedtas vil fakultetet øke noen av kostnadene knyttet til dette. 

Det siste året har det vært fire utlysninger på førsteamanuens, og med bruk av ny godtgjørelse ville 

denne deltagelsen kostet fakultetet 35 000 med 1/3 reduksjon og 23 000 med ½ reduksjon, mer 

enn det kostet i dag. I antall interne timer betyr dette henholdsvis 66 og 45 timer. Det må allikevel 

understrekes at det er svært vanskelig å gi noen helt kontrete tall på dette, dette da antall 

bedømmelser og antall søkere per stilling er svært varierende.  

d. Lønnstrinn for eksterne

Per i dag brukes det ulike lønnstrinn for doktorgradsbedømmelser (78), stillingsbedømmelser (73) 

og doktorgradsveiledninger (67). Det foreslås at dette endres slik at lønnstrinn 73 brukes for alle 

tre oppdrag.    
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Tabell 2 forslag til ny godtgjørelse 

Ekstern godtgjørelse Intern godtgjørelse med 1/3 el. 

½ reduksjon  

Dr.grad grunntimetall 50 33 el 25 

1. opponent 30 20 el 15 

2. opponent 20 13 el 10 

Stillingsbedømmelser 

Professorater  

Grunntimetall 

60  40 el 30 

Professorater 

2-3 søkere  

100 70 el 50 

Professorater 

4-7 søkere  

150 100 el 75 

Professorater  

8 eller flere søkere 

190 125 el 95 

Førsteamanuenser 

Grunntimetall  

50 33 el 25 

Førsteamanuenser 

2-3 søkere  

80 53 el 40 

Førsteamanuenser 

4-7 søkere  

120 80 el 60 

Førsteamanuenser 150 100 el 75 
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8 søkere eller flere 

Postdoktor   

Grunntimetall 

30  20 el 15 

Postdoktor  

2-3 søkere 

50 33 el 25 

Postdoktor  

4-7 søkere 

80 53 el 40 

Postdoktor   

8 søkere eller flere 

100 70 el 50 

Stipendiatstilling 10 t i grunntimetall deretter 2 t per 

søker som blir innstilt. 10 t pr 

masteroppgave som må 

karaktersettes som del av 

bedømmelsesprosessen.   

7 t i grunntimetall deretter 2 t per 

søker som blir innstilt. 8 t pr 

masteroppgave som må karaktersettes 

som del av bedømmelsesprosessen. 

el. 

5 t i grunntimetall deretter 1 t per 

søker som blir innstilt. 5 timer pr 

masteroppgave som må karaktersettes 

som del av bedømmelsesprosessen     

Professoropprykk 60 t pr søker 40 t pr søker el 30 t per søker 
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Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå 

Mari Theodorsen  



5. Fradrag eksamen (MiR og LLM)

Fradrag eksamen Fradrag i klokketimer 

Faglig eksamensleder for 1.- 4. studieår 50 t 

Utarbeidelse av eksamensoppgave/sett 1.- 

4. studieår

6 t pr. side tekst, likevel slik at det 

gis en minste uttelling på 6 t   

Utarbeidelse av eksamensoppgave til 

valgemner (gjelder kun ved andre 

oppgavetyper enn teori)  

3 t pr. side tekst, likevel sik at det 

gis en minste uttelling på 3 t  

Utarbeidelse av teorioppgave Ingen uttelling  

Utarbeidelse av sensorveiledning til 1.-4. 

studieår  

21 t ved 6 t eksamen og 14 t ved 4 t 

eksamen  

Utarbeidelse av sensorveiledning valgemner 

(per emne) 

9 t 

Oversetting av eksamensoppgaver til 

nynorsk/bokmål 

1 klokketime pr. side tekst, likevel 

slik at det gis en minste uttelling på 

0,5 time per oppgave 
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Sensur 1.- 4. studieår, 

valgemner, ex.fac, LLMs 

og emneleveranser 

Fradrag i klokketimer Kommentar 

Sensur av 5- og 6-timers 

eksamen 

1,27 t pr besvarelse Gjelder også 

klager og utsatt 

prøve 

Sensur av 4-timers 

eksamen 

0,9 t pr besvarelse Gjelder også 

klager og utsatt 

prøve 

MARL5120 – Maritime 

Law in Practice: Mock 

Trial   

Kursleder gis 8 t for 

eksamensarbeid, rettens 

formann gis time for time under 

mock trial og 10 t til forberedelse 

Masteroppgaver 

Oppgavetype Fradrag sensur  

30 stp. individuell 6,5 t 

60 stp. individuell 13,5 t 



Masteroppgaver 

30 stp. Gruppe 2 studenter 10 t 

60 stp. Gruppe 2 studenter  26,5 t 

Sensur av essays, (mid-)term-paper, assignment og 

oral debate/presantation 

Fradrag i klokketimer 

Skriftlige innleveringer (inkluderer også draft) på 1000-

1999 ord (2,5-5 s.) 

1 t pr besvarelse  

Skriftlige innleveringer (inkluderer også draft) på 2000-

3999 ord (5-10 s.) 

1,5 t pr. besvarelse 

Skriftlige innleveringer på 4000-6000 ord (10-15 s.) 2 t pr. besvarelse 

Gjennomgang praksisrapport (HUMR4504) og oral 

debate  

0,25 t pr. Rapport/pr. 

kandidat  

Egnethetsprøve Fradrag i klokketimer 



Egnethetsprøve Fradrag i klokketimer 

Sensur av skriftlig og muntlig pr. kandidat 13,5 t 

Utarbeidelse av halvdags oppgave 4,5 t 
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Dato: 
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Deres ref.:    

Vår ref.:    

Dekanvedtak - JF - Endringer i Regler for godskrivning og uttak av undervisnings- og 

eksamensbanken på bakgrunn av innstilling fra arbeidsgruppen som har 

gjennomgått arbeidsplikt og Regler for godskrivning         

 

Dekanatet igangsatte våren 2016 en fullstendig gjennomgåelse av regler for godskriving av 

undervisning samt fradrag i undervisningsplikten. Arbeidsgruppens innstilling er levert og er sendt 

på høring til instituttene, PMR og PFF. Høringsfristen var 1. juni. 

I høringen ble noen av arbeidsgruppens forslag omtalt positivt, andre ble ikke kommentert og flere 

av høringsinstansene var negative til noen av arbeidsgruppens forslag.  

1. Vedrørende vedtaksmyndighet i saken:  

I arbeidsgruppens mandat fremgår det at arbeidsgruppens forslag til endringer skal legges frem for 

Fakultetsstyret. Dette hadde sin bakgrunn i at arbeidsgruppen hadde mandat til å foreslå relativt 

store endringer, tidligere har større endringer i godskrivningsreglene vært lagt frem for diskusjon i 

Fakultetsstyret. Endringer i godskrivningsreglene er imidlertid noe som ligger klart innenfor 

dekanens myndighet.  

Dekanatet har etter høringsrunden ønsket å justere flere av arbeidsgruppens forslag til endringer. 

De følgende endringene i godskrivningsreglene er derfor ikke særskilt omfattende og det er derfor 

naturlig at saken følges opp som et dekanvedtak som sendes til orientering til Fakultetsstyret den 

16. oktober 2017. Dekanatet har også vurdert om endringene burde vært gjenstand for drøfting 

med fagforeningene, men ikke funnet at endringene er så store at drøftingsretten slår inn her.    

Dekanen vedtar alle forslag til endring fra arbeidsgruppen som har fått positive tilbakemeldinger 

eller ikke er kommentert i høringsrunden. Noen av arbeidsgruppens forslag ønsker dekanatet ikke 

å gå videre med, andre forslag er justert, dette er på bakgrunn av svarene i høringsrunden. 

Vurderingene bak hvert enkelt vedtak er beskrevet her.    
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2. Forberedelsesfaktor og fradrag:   

Dekanatet slutter seg til hovedprinsippene i arbeidsgruppens innstilling og dekanen vedtar med 

dette de fleste av arbeidsgruppens forslag til endringer. Der hvor forslagene er justert har 

dekanatet allikevel forsøkt å fastholde arbeidsgruppens hovedprinsipper særlig med tanke på 

forenkling, at fradrag skal begrunnes i reell tidsbruk og fordeles 50/50 der arbeidsoppgaven 

hverken er ren undervisning eller ren forskning.     

2. 1 Forberedelsesfaktor for undervisning  

Dekanen vedtar ingen endring i forberedelsesfaktor for undervisning, denne beholdes slik som i 

dag med enhetlig faktor på 4,43 for alle faste tilsatte for alle undervisningsformer.   

Ingen av høringsinstansene tok til ordet for differensiering av forberedelsesfaktoren for 

undervisning, videre kom IFP, NIFS, IKRS og PMR med kritikk av forslaget om differensiering og 

reduksjon i faktor. IOR og SMR kommenterte at det ikke er ønskelig å redusere faktoren og med 

det øke antall timer de enkelte må undervise. NIFS foreslo å øke den enhetlige faktoren fra 4,43 til 

4,5.    

2.2 Endringer knyttet til fradrag  

2.2.1 Dekanen vedtar å innføre fradrag for ansvarlig faglærer på 1.-4. studieår, dette følges opp i 

forslag til nye Regler for godskrivning.  

Det er ønskelig å følge arbeidsgruppens forslag om et fradrag på 5 klokketimer per studiepoeng for 

hele fireårsperioden man innehar vervet. Dette vil medføre en årlig økning på 288 klokketimer 

undervisningsplikt registrert i undervisningsregnskapet som utgjør 126 772 kr i økte 

timelærerkostnader.     

2.2.2 Krav om at ansvarlig faglærer skal undervise på kurs i sitt fag. Dekanatet støtter 

arbeidsgruppens forslag om at det innføres krav om at ansvarlig faglærer må undervise på sitt fag, 

og på eventuelle kurs som gis i faget. Forslag om revidert instruks for ansvarlig faglærer og 

faglærer, hvor dette er inntatt, legges frem for PMR den 12. september. Etter en eventuell 

anbefaling av PMR vil dekanen få fremlagt forslag til oppdatert instruks for vedtak.   

2.2.3 Dekanen vedtar arbeidsgruppens forslag om endringer i listen over «Fradrag for stillinger og 

verv» og «Andre fradrag». Dette med unntak av forslag om endring av fradrag for Direktør for 

SMR og reduksjon av fradraget «Administrasjon av internasjonal sommerskole i 

menneskerettigheter».  

Direktør for SMR er en utlyst administrativ stilling uten ordinær undervisningsplikt slik andre 

vitenskapelige stillinger ved fakultetet har, det er trolig en inkurie at fradrag for denne stillingen 

står opplistet i godskrivningsreglene.   
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SMR viste i sitt høringssvar til at sommerskolen ikke er like knyttet opp mot forskning, det er kurs 

som endrer innhold fra år til år og endring av fradraget vil gjøre det vanskelig å rekruttere frivillige 

til å påta seg denne jobben.    

Arbeidsgruppens andre forslag til endringer og justeringer i listen over «Fradrag for stillinger og 

verv» og «Andre fradrag» vedtas. Dette følges opp i forslag til nye Regler for godskrivning. Den 

samlede effekten av endringene i regelverket er en økning i 122 klokketimer årlig registrert som 

fradrag, dette tilsvarer 53 702 kr i økte timelærerutgifter.   

2.2.4 Dekanen vedtar ikke arbeidsgruppens forslag om det ikke skal gis fradrag i 

undervisningsplikten for doktorgradsbedømmelser eller stillingsbedømmelser. Alle 

høringsinstansene var negative til å heller gi kronetillegg enn fradrag for bedømmelser. IOR, NIFS, 

SMR og PMR har kommentert at de var positive til en valgfri ordning hvor den ansatte kunne velge 

om de ønsker fradrag eler kronetillegg.    

Dekanatet vil ikke til gå videre med forslag om kronetillegg om bedømmelser, dette er et forslag 

som har høstet kritikk av samtlige høringsinstanser og har flere administrative og økonomiske 

nedsider. Kronetillegg skal i utgangspunktet kun brukes for midlertidige tilleggsoppgaver og eller 

tilleggsansvar. Bedømmelser er ikke en midlertidig tilleggsoppgave, fakultetet har hvert semester et 

visst antall bedømmelser, og å delta i dette er noe som inngår i pliktene som fast tilsatt ved 

fakultetet.  

Innføring av en ordning der de ansatte kan velge mellom fradrag og kronetillegg ville ført en 

femdobling av administrativt tidsbruk knyttet til området. Videre ville kronetillegg føre til 

umiddelbare ikke-budsjetterte økte kostnader.  

Dekanen vedtar arbeidsgruppens forslag til justert fradrag for bedømmelser. Arbeidsgruppen så i 

sine undersøkelser at fradragene knyttet til bedømmelser ligger i dag 2/3 på undervisningssiden og 

kun 1/3 på forskningssiden, dette til tross for at man kan argumentere for at arbeidsoppgaven er 

tettere knyttet opp mot forskningsdelen av stillingen. Fradraget på undervisningssiden vil følgelig 

reduseres noe i forhold til i dag da man vedtar å legge til grunn en 50/50 fordeling av timene på 

undervisnings- og forskningssiden.  

Denne endringen vil føre til en reduksjon på ca. 1/6 av dagens fradrag, effekten vil variere i 

henhold til hvor mange bedømmelser det er. I forhold til fradrag gitt i 2016 for bedømmelser vil 

effekten være en reduksjon på 166 klokketimer registrert, som i timelærerutgifter tilsvarer en 

reduksjon på 73 143 kr.    

2.2.5 Dekanen vedtar at startfradraget for nytilsatte på 400 klokketimer utgår.  

IFP meldte i høringsrunden at startfradraget var ønskelig å beholde, eventuelt øke, IOR meldte at 

noen av de ansatte var negative til dette forslaget og SMR var også negative men foreslo også at en 

individuell behandling kunne være aktuell, med det gi fradrag for eventuelt underskudd nyansatte 

får dersom de ikke raskt kommer seg inn i undervisningen.  
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Dekanen vedtar allikevel at startfradraget for nytilsatte på 400 klokketimer utgår, det foreslås at 

det i reglementet legges opp til at nytilsatte kan søke individuelt om fradrag for eventuelt 

underskudd som er en direkte konsekvens av at det ikke har vært mulig å finne undervisning til 

den ansatte. Det generelle fradraget er høyt og det blir for kostbart å gi dette på ren automatikk. 

Der ansatte stiller seg tilgjengelige men ikke får undervisning pga. oppstartstidspunktet er det 

naturlig at de får fradrag slik at de ikke skal få underskudd i undervisningsregnskapet, det 

bemerkes dog at det i svært mange tilfeller er mulig for nytilsatte å begynne planleggingen av 

kommende undervisning før faktisk tiltredelse og det bør oppmuntres til dette.   

Effekten av dette vil variere i forhold til antall ansettelser og eventuelle individuelle fradrag, vi 

anslår en reduksjon på 400 klokketimer årlig registrert, noe som tilsvarer 176 072 kr i reduserte 

timelærerutgifter.       

2.2.6 Dekanen vedtar endringer i forhold til fradrag for kurs i universitetspedagogisk 

basiskompetanse.  

Arbeidsgruppen foreslo ingen endringer i fradrag for kurs i universitetspedagogisk 

basiskompetanse. Etter at innstillingen ble sendt på høring har administrasjonen mottatt spørsmål 

om størrelse på fradraget fremover i lys av at selve kurset har økt fra 100 til 150 klokketimer.  

Dagens fradrag er på 70 klokketimer, noe som vil si at det ble ikke gitt fullt fradrag for de timene 

man bruker på å gjennomføre kurset. Dekanatet mener at kurset bør gis full fradrag til 

undervisningsplikten, da det henger klart sammen med undervisningsdelen av stillingen, dette 

samsvarer også med arbeidsgruppens hovedprinsipper. Fradraget økes da til 150 klokketimer.  

Effekten av dette vil variere i forhold til hvor mange som ønsker å avlegge kurset, om vi tar 

utgangspunkt i at fire ansatte hvert år gjennomfører kurset vil dette medføre en økning på 320 

klokketimer registrert i regnskapet som tilsvarer 140 858 kr i økte timelærerutgifter.   

Dekanatet ønsker imidlertid å stramme inn på hvem som kan få fradrag for å gjennomføre dette 

kurset, per i dag er det anledning for alle ansattegrupper, også midlertidige til å gjennomføre 

kurset og få fradrag. Det er naturlig at fakultetet gir fradrag til faste tilsatte og post.docs for å 

gjennomføre slikt kurs, men ikke til stipendiater. Dette følges opp i forslag til reviderte Regler for 

godskrivning.    

2.2.7 Dekanen vedtar arbeidsgruppens forslag til mindre justering i Fradrag for eksamen.  

Arbeidsgruppens forslag til endringer følges opp i forslag til nye Regler for godskrivning. 

Arbeidsgruppen har foreslått en liten økning i fradrag for faglig eksamensleder som vil medføre en 

årlig økning på 44 klokketimer i eksamensregnskapet, dette utgjør 14 080 kr i økte ekstern 

sensurkostnader.    

2.3. Midlertidige tilsatte  



 5 

 

2.3.1 Dekanen vedtar flertallsforslaget fra arbeidsgruppen om forslag til endringer i størrelse på 

fradrag og forberedelsesfaktor for stipendiater.  

Høringsinstansene NIFS, SMR og PFF var negative til forslag om å endre fradrag og faktor for 

stipendiatene, PFF la også ved en skriftlig uttalelse fra stipendiatrådet. De andre høringsinstansene 

har ikke kommentert dette forslaget.  

Det generelle fradraget reduseres fra 142 t til 42 t og forberedelsesfaktoren økes fra 5 til 10. På 

dette punktet har fakultetet ikke mulighet til å opprettholde betingelser som i så stor grad fraviker 

med hva som er praksis ved de andre fakultetene. Et generelt fradrag som automatisk avkorter 

undervisningspliktdelen med 67 % er ikke mulig å videreføre. UiO sentralt har gitt fakultetet klare 

føringer på at våre stipendiater må ha like vilkår som gis ved de andre fakultetene ved UiO. 

Arbeidsgruppens forslag vil gi våre stipendiater en høyere forberedelsesfaktor enn det som er 

ordinært ved andre fakulteter, men den nye beregningsmetoden er mulig å begrunne godt i 

motsetning til dagens ordning med et så høyt generelt fradrag.  

Videre vedtas arbeidsgruppens forslag om at stipendiater gis mulighet til å gjennomføre sensur til 

fradrag av undervisningsplikten, men det innføres ingen egen eksamensplikt. Post.docs har 

allerede mulighet til å påta seg sensur til fratrekk av undervisningsplikten sin, forslaget er da en 

videreføring av hva som allerede er praksis, men denne muligheten vil bli klargjort i det nye 

reglementet.   

Effekten av disse endringene har vi beregnet til en reduksjon på 180 undervisningstimer registrert i 

undervisningsregnskapet, noe som tilsvarer en reduksjon på 351 000 kr i timelærerutgifter. Dette 

er med utgangspunkt i 30 stipendiater med undervisningsplikt. Det vil ta noen år før effekten fullt 

ut oppnås, da endrede regler kun må gjelde for de som ansattes etter våren 2018. Videre vil 

endringen også medføre reduksjon i lønnskostnader for treårige stipendiater som underviser mot 

forlengelse av kontrakten.   

2.4 Endringer knyttet til instituttleder  

2.4.1 Dekanen vedtar ikke arbeidsgruppens forslag om at instituttledere skal kunne godkjenne 

godskrivning for undervisningsrelaterte oppgaver. I PMRs høringssvar ble det ytret bekymring for 

om et slikt system ville være rettferdig, IKRS pekte på at det kan skape misnøye og dårligere 

arbeidsmiljø da «alle» tror systemet er urettferdig.  

I innstillingen fra arbeidsgruppen er det noe uklart hva som potten skulle brukes til, og en slik pott 

kan føre til ulikheter for hva som gir fradrag mellom instituttene. Videre vil det nye fradraget for 

ansvarlig faglærerverv i stor grad fylle behovet potten skulle brukes til.    

Det er videre ønskelig å konkretisere i forslag til nye Regler for godskrivning en adgang til å søke 

om fradrag i særskilte tilfeller til studiedekanen, slik det allerede er praksis for i dag i henhold til 

punkt 4.5 i reglementet.  

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/jus/#toc13
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Arbeidsgruppen foreslo å redusere rammen for å godskrive administrative arbeidsoppgaver, dette 

forslaget hang tett sammen med den nye potten. I arbeidsgruppens innstilling fremkommer det at 

denne rammen langt fra brukes fullt ut i dag (totalt er det en ramme på 648 klokketimer per 

semester, våren 2016 ble det kun registrert fradrag for 225 klokketimer), videre at det er store 

variasjoner mellom instituttene på om potten brukes og på hva instituttlederne godkjenner.  

Det er uheldig å ha adgang i regelverket til å innvilge så mange timer fradrag fra 

undervisningsplikten, når det er uklart om det er behov for et slikt fradrag og at det fremkommer at 

praksis knyttet til hva som gir fradrag er så stor. Dekanen vedtar derfor å fjerne denne potten med 

timer.  

2.4.2 Dekanen vedtar at undervisningsregnskapet skal gjennomgås på medarbeidersamtalen med 

instituttleder. Administrasjonsseksjonen følger dette opp i løpet av høsten 2017. Det er ønskelig å 

utarbeide et lokalt skjema for medarbeidersamtaler med utgangspunkt i UiOs sitt skjema. I tillegg 

til at undervisningsregnskapet skal gjennomgås er det ønskelig å få inn et punkt om oppfølgning av 

stipendiater. Det er ønskelig å differensiere mellom punkter som skal og punkter som bør 

gjennomgås på medarbeidersamtalen.    

2.4.2 Dekanen vedtar at undervisningsregnskapene medbringes av administrasjonen på det 

halvårige møtet mellom instituttleder, studieårsansvarlig, studiedekan og undervisningsplanlegger. 

Det er ønskelig å formalisere disse møtene videre og sette opp en fast plan for punkter som skal 

gjennomgås hvert semester. Dette følges videre opp av administrasjonen.  

2.4.3 Dekanen vedtar at instituttleder skal inn som studieårsansvarlig godkjenne/innstille til uttak 

av plusstimer på over 50 klokketimer. Dette følges opp i forslag til nye Regler for godskrivning.  

3. Andre oppfølgningspunkter fra høringsrunden:   

3.1 Kommentarer til innstillingen og prosessen:  

- PFF har kommentert faktagrunnlaget i beskrivelsen av antall stipendiater som fullfører og 

økonomien i tildeling ved fullføring av graden, administrasjonen følger dette opp og svarer 

PFF.   

3.2 Forslag om økte fradrag:  

- NIFS foreslås å øke fradrag for veiledning og sensur på masteroppgaven. Dekanatet går ikke 

videre med dette forslaget.     

- SMR foreslår å øke fradrag for veiledning av PhD fra 31 til 35 t per semester, IOR foreslår at 

hovedveileder skal ha 31 t alene og biveileders kommer i tillegg. Dekanatet går ikke videre 

med dette forslaget.    

- SMR foreslår at det gis 3 t fradrag for å utarbeide eksamensoppgave i andre emner. 

Dekanatet går ikke videre med dette forslaget.  



 7 

 

3.3 Andre forslag:  

- NIFS foreslår at ansatte som er frikjøpt eller har forskningstermin men allikevel underviser 

ikke bør få dette godskrevet i undervisningsforslaget. NIFS har også foreslått at det bør bli 

enklere å ta uttak av undervisningsbanken. Dekanatet går ikke videre med dette forslaget. 

Når ansatte allikevel påtar seg noe undervisning i løpet av en undervisningsfri periode bør 

de få timene registrert, da dette er en stor ekstratjeneste for fakultetet.     

- IKRS foreslår at tilleggsreglene beholdes. Tilleggsreglene for IKRS og AFIN er ikke 

gjennomgått av arbeidsgruppen og de foreslo ingen endringer. Dekanatet er innstilt på at 

reglene må gjelde for alle studieprogrammer og institutter. Studiedekanen får i fullmakt å 

gjennomgå tilleggsreglene i samråd med IKRS og AFIN i løpet av høsten 2017, målet for 

gjennomgangen er å harmonisere med det generelle regelverket.  

- NIFS, IOR og IFP foreslår at man finner en standard faktor for forelesninger som spilles inn 

i studio e.l., for å hindre mye administrasjon knyttet til dette. Arbeidsgruppen har 

kommentert dette og kom ikke frem til en anbefaling, dette da vi per i dag har relativt lite 

erfaring med studioinnspilling, og da denne erfaringen viste at det varierte i stor grad hvor 

mye tid som medgikk til de ulike innspillingene.  

Administrasjonen forventer å få inn noen søknader om fradrag for innspiling når 

undervisningsregnskapene fra våren 2017 sendes ut i september, forslag om en standard 

faktor følges opp etter dette av administrasjonen.  

4. Implementering og økonomisk konsekvens av endringene  

Alle endringer implementeres fom 1. januar 2018, med unntak av endringer for midlertidige tilsatte 

som implementeres for de midlertidige som tilsettes etter 1. januar 2018.  

Et revidert reglement for godskrivning hvor disse endringene er innarbeidet utarbeides i løpet av 

høsten 2017. 

Det er i dette notatet beregnet økonomisk effekt av de ulike endringene, denne er beregnet til 264 

803 kr i reduserte timelærer/sensurutgifter per år. Det må understrekes at eventuell økning eller 

reduksjon av antall timer registrert i timeregnskapet ikke nødvendigvis får direkte effekt for hvor 

mye den enkelte lærer underviser, særlig med tanke på at svært mange ansatte har et stort 

overskudd av timer i regnskapet.      

 

5. Dekanvedtak  

 

På bakgrunn av arbeidsgruppens innstilling og høringssvarene vedtas følgende endringer som skal 

gjelde fom. våren 2018, for stipendiater – kun de som er tilsatt etter 1. januar 2018:  
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- Det innføres et fradrag for ansvarlig faglærere på 1.-4. studieår på masterstudiet i 

rettsvitenskap. Fradraget skal være på 5 klokketimer per studiepoeng for hele 

fireårsperioden.  

- Arbeidsgruppens forslag om endringer i listen over «Fradrag for stillinger og verv» og 

«Andre fradrag» vedtas, med unntak av forslag om endring av fradrag for Direktør for SMR 

og reduksjon av fradraget «Administrasjon av internasjonal sommerskole i 

menneskerettigheter». Se vedlegg 1 for oppdatert liste.  

- Arbeidsgruppens forslag til justeringer i fradrag for bedømmelser, se vedlegg 2. Fradraget 

justeres slik at det ligger 50/50 på undervisnings- og forskningssiden av stillingen, det betyr 

en liten reduksjon i hva som gis til fradrag av undervisningsplikten.    

- Startfradraget for nytilsatte på 400 klokketimer utgår. 

- Fradrag for deltagelse på kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse oppjusteres fra 70 

til 150 klokketimer. Fra og med våren 2018 vil det kun være faste tilsatte og midlertidige 

ansatt i post.doc stilling som kan få fradrag for deltagelse på kurset, dette er inntatt i 

vedlegg 1.  

- Arbeidsgruppens forslag til endringer i «Fradrag for eksamen», se vedlegg 3. 

- Det generelle fradraget for stipendiater settes ned fra 142 klokketimer til 42 klokketimer, 

forberedelsesfaktor for stipendiater settes opp fra 5 til 10. Endringene vil føre til at hver 

stipendiat får en reell økning på 3 undervisningstimer hvert semester, dvs. 24 

undervisningstimer for hele fireårsperioden.  

- Midlertidige skal kunne oppfylle sin undervisningsplikt ved også å sensurere, midlertidige 

har allikevel ingen egen eksamensplikt. 

- Instituttleders ramme for å tildele godskrivning knyttet til større administrative oppgaver 

ved eget institutt fjernes, se vedlegg 1. 

- Undervisningsregnskapet skal gjennomgås på medarbeidersamtalen med instituttleder. Det 

utarbeides et lokalt skjema for medarbeidersamtaler.  

- Undervisningsregnskapene medbringes av administrasjonen på det halvårige møtet mellom 

instituttleder, studieårsansvarlig, studiedekan og undervisningsplanlegger. Dette møtet er 

ønskelig å formaliseres i større grad.  

- Instituttleder skal inn som studieårsansvarlig godkjenne/innstille til uttak av plusstimer på 

over 50 klokketimer. 
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Med hilsen 

 

Dag Michalsen (signering) 

Dekan  

 

 

 

Saksbehandler: 

Kristin Steen Slåttå  

22 85 98 61, k.s.slatta@jus.uio.no 



Vedtak om justeringer i 

godskrivingsreglene 

Dekanen har nå vedtatt justeringer i godskrivningsreglene på 

bakgrunn av arbeidsgruppens forslag og høringsrunden med 

instituttene, PMR og PFF. 

Våren 2016 nedsatte dekanatet en arbeidsgruppe som skulle 

gjennomgå arbeidsplikt og Regler for godskrivning ved Det juridiske 

fakultetet, de leverte sin innstilling med forslag til endringer i mai 

2017. Innstillingene ble sendt på høring til instituttene, PMR og PFF. 

Dekanen har nå fattet vedtak i saken på bakgrunn av arbeidsgruppens 

forslag og de innkomne høringssvarene.

Forberedelsesfaktor og vedtaksmyndighet 

Arbeidsgruppen foreslo at den generelle forberedelsesfaktoren skulle 

settes noe ned, dette høstet mye kritikk og det er ikke gjort noe vedtak 

om slik reduksjon. Da dette forslaget ikke var ønskelig å 

fremme videre er endringene først og fremst justeringer i 

godskrivningsreglene, og saken fremmes derfor ikke som vedtakssak 

for fakultetsstyret, men vedtas av dekanen, som er ordinært for slike 

endringer.

Stipendiater 

Flertallsforslaget fra arbeidsgruppen om endringer i fradrag og 

forberedelsesfaktor for stipendiater vedtas, til tross for at forslaget har 

møtt kritikk. Fakultetet har ikke anledning til å opprettholde betingelser 

som å så stor grad fraviker med hva som er praksis ved de andre 

fakultetene. Endringen vil medføre en liten økning i faktisk 

undervisningsplikt for denne gruppen, de nye betingelsene vil gjelde 

for alle som ansettes etter 1. januar 2018. Stipendiater vil fortsatt ha 

en høy forberedelsesfaktor, den settes til 10, som vil si mer enn 

dobbelt så høy for alle andre ansattegrupper.

Fradrag 

Dekanvedtak 

Dekanvedtak om 

endringer i Regler for 

godskrivning og uttak av 

undervisnings- og 

eksamensbanken 

Høringssvar 

Høringsbrev 

Høringssvar fra Institutt for 

kriminologi og 

rettssosiologi

Høringssvar fra Institutt for 

offentlig rett

Høringssvar fra Institutt for 

privatrett

Høringssvar fra Nordisk 

institutt for sjørett

Høringssvar fra Norsk 

senter for 

menneskerettigheter

Høringssvar fra 

Programråd for 

forskerutdanning

Høringssvar fra 

Programrådet for Master i 

rettsvitenskap

Høringssvar fra 

Stipendiatrådet

Innstilling fra 

arbeidsgruppen

Innstilling fra 

arbeidsgruppen

Vedlegg

UiO Universitetet i Oslo 

Page 1 of 2Vedtak om justeringer i godskrivingsreglene - For ansatte - Universitetet i Oslo

26.09.2017https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/godskriv...



Fradrag for ansvarlig faglærere på 1.-4. studieår vedtas i henhold til 

arbeidsgruppens forslag, videre oppjusteres fradrag for kurs i 

universitetspedagogisk basiskompetanse til å gi fullt fradrag for timene 

man bruker på dette. Forslag om kronetillegg for bedømmelser høstet 

mye kritikk og vedtas ikke, men fradrag for bedømmelser justeres noe, 

slik at dette legges 50/50 på undervisnings- og forskningsdelen av 

stillingen. Startfradraget på 400 klokketimer fjernes, men der nyansatte 

har gjort seg tilgjengelige for undervisningsoppdrag, vil de ikke trekke 

med seg eventuelle minustimer som er grunnet i at det ikke var mulig å 

finne undervisning. 

Videre prosess

Det vil utarbeides et oppdatert regler for godskrivning og alle 

endringer, med unntak av de som gjelder for stipendiater, vil gjelde fra 

og med 1. januar 2018.

Har du spørsmål kan du kontakte arbeidsgruppens sekretær Kristin 

Steen Slåttå
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