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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  
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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.  
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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  
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