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Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret 

Bakgrunn 
KD har i brev av 8.12.2017 fastsatt styregodtgjørelse for universitetsstyremedlemmer ved UiO.  
UiO har i dag har særordninger for studenter, midlertidige og faste vitenskapelige representanter 
som beholdes ut styreperioden. Det ble vedtatt 22. oktober 2013 at særordningene for fast 
vitenskapelige skulle bortfalle automatisk i forkant av neste valg. I styremøte 14. mars 2017 ble det 
tatt opp behov for å videreføre noen av dagens ordninger for faste vitenskapelige også for neste 
styreperiode. I tillegg har Studentparlamentet bedt om at godtgjørelsen til studentrepresentantene 
økes.  
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Det er ikke lenger anledning til å la representanter for faste vitenskapelige representanter velge 
mellom honorar, frikjøp og driftsmidler. UiO har derimot anledning til å innvilge frikjøp eller 
driftsmidler i tillegg til ordinært honorar. Når frikjøp/driftsmidler må komme i tillegg til ordinært 
honorar reiser det spørsmål både om muligheten til frikjøp eller driftsmidler skal videreføres og 
hvilket omfang tilleggskompensasjonen eventuelt skal ha.  
 
Studentparlamentet har bedt om at honoraret for studenten økes fra 91,35 % av lønnstrinn 19 økes 
til 100 % i lønnstrinn 19 for å likestille studentenes styrerepresentanter med de andre 
medlemmene av arbeidsutvalget. Avdeling for personalstøtte kan ikke se at begrunnelsen som lå til 
grunn for å sette kompensasjonen til 91,35 er gjeldende i dag.  
 
Stipendiater som representanter for midlertidig ansatte har hatt mulighet til å velge tre måneders 
forlengelse av stipendiatperioden. Dersom denne ordningen skal videreføres bør det vurderes å øke 
lengden på forlengelsen slik at lønnskostnadene blir på samme nivå som godtgjørelsen til de 
eksterne styremedlemmene.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Representanter for fast vitenskapelig ansatte kan i tillegg til ordinært styrehonorar velge 

mellom frikjøp fra ordinær arbeidsplikt tilsvarende 10 % av sin stilling eller driftsmidler 
tilsvarende 10 % av den aktuelle representants lønn.  

2. Studentrepresentanter godtgjøres tilsvarende 100 % av lønnstrinn 19.  
3. Representanter for midlertidig ansatte i rekrutteringsstilling kan som alternativ til honorar 

velge fire måneder forlengelse av stipendiatperioden.  
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Framleggsnotat 
- Brev av 8. desember 2016 fra KD 
- Henvendelse fra Studentparlamentet 
- Oversikt over dagens kompensasjonsordninger 
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 Saksbehandler:  Mari Theodorsen 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Kompensasjonsordninger for medlemmer av universitetsstyret 

Bakgrunn 
KD har i brev av 8.12.2017 fastsatt styregodtgjørelse for universitetsstyremedlemmer ved UiO til 
60 000 i grunngodtgjørelse, samt kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. 
styremøte over fire timer.  

UiO har i dag har særordninger for studenter, midlertidige og faste vitenskapelige representanter 
som beholdes ut styreperioden. Det ble vedtatt 22. oktober 2013 at særordningene for fast 
vitenskapelige skulle bortfalle automatisk i forkant av neste valg. Bakgrunnen for dette var en 
revisjon av universitets- og høyskoleloven § 6-2 der bestemmelsen om at ansatte styremedlemmer 
kunne fritas for ordinær arbeidsplikt i den grad vervene gjorde det nødvendig ble ikke videreført. 
Intensjonen bak dette var å skape likhet i betingelsene for styremedlemmene (Ot.prp nr 79 2003-
2004). I styremøte 14. mars 2017 ble det tatt opp behov for å videreføre noen av dagens ordninger 
for faste vitenskapelig ansatte også for neste styreperiode.  

 

Hovedproblemstillinger og anbefalinger  

Representanter for fast ansatte i vitenskapelig stilling  
Representanter for faste vitenskapelige kan i dag velge mellom ordinær godtgjørelse, frikjøp fra 
ordinær arbeidsplikt tilsvarende 25 % stilling eller kompensasjon i form av driftsmidler tilsvarende 
25 % av årslønn. 25 % av gjennomsnittlig årslønn for professor (stillingskode 1013) utgjør kr. 
203 275. KD legger til grunn at slike ordninger er en sak mellom institusjonen og det enkelte 
styremedlemmet, og at institusjonen selv tar stilling til videreføring av slike ordninger i tillegg til 
den ordinære godtgjørelsen. Hensikten er å sikre at alle representanter får en individuell 
lønnsmessig kompensasjon. UiO har altså ikke mulighet til å videreføre dagens ordning der den 
enkelte styrerepresentant kan velge.  

Dersom frikjøp og/eller driftsmidler er viktige virkemidler for få ansatte til å stille til valg er 
alternativet å gi dette i tillegg til den ordinære godtgjørelsen. For å unngå at kompensasjonen blir 
vesentlig høyere for faste vitenskapelige representanter bør andelen frikjøp/driftsmidler reduseres 
når ordinær godtgjørelse kommer i tillegg, for eksempel til 10 %.  

Dette vil innebære en liten økning av dagens kostnader.  
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Følgende eksempel illustrerer forskjellen:  
Driftsmidler tilsvarende 25 % av gjennomsnittlig professorlønn: 203 275 kr.  
Ordinært honorar (basert på åtte møter, inkl. ett todagers seminar, 140 000 kr) + 10 % driftsmidler 
(81 310 kr): totalt 221 310 kr.  
 
Det rettslige utgangspunktet i universitets- og høyskoleloven § 9-3 pkt. 5 er at styrets medlemmer 
har krav på «rimelig kompensasjon» for arbeidet etter satser fastsatt av fagdepartementet. I Jan 
Fritjof Bernts lovkommentar sies det likevel at studenter og ansatte må forventes å bruke betydelig 
tid på kontakt med fagmiljøer og administrasjon for å holde seg à jour om aktuelle 
problemstillinger. Eksterne styremedlemmer vil i mindre grad delta i arbeid i institusjonen utenfor 
styremøtene.  

I henhold til statens personalhåndbok pkt. 10.14.2 om godtgjøring til leder, medlemmer og 
sekretærer i statlige utvalg skal tid til utvalgsarbeidet ikke innarbeides/trekkes i fleksitiden. Dette 
kan tale for at vitenskapelig ansatte i særlig uavhengige stillinger tilstås noe frikjøp fra sine 
ordinære arbeidsplikter for å ivareta styrearbeidet. 

Universitetsdirektøren anbefaler at representanter for fast vitenskapelig ansatte kan i tillegg til 
ordinært styrehonorar velge mellom frikjøp fra ordinær arbeidsplikt tilsvarende 10 % av sin stilling 
eller driftsmidler tilsvarende 10 % av den aktuelle representants lønn.  
 
Studentrepresentanter 
UiO kan selv vurdere egne ordninger for styremedlemmer valgt av studenter.  

I dag honoreres studentrepresentantene med 91,35 % av lønnstrinn 19. Dette tilsvarer kr. 263 362.  

Studentparlamentet har foreslått at godtgjørelsen økes til 100 % av lønnstrinn. 19. Dette tilsvarer 
kr. 288 300. Begrunnelsen for forslaget er at de andre tre medlemmene av arbeidsutvalget har gått 
over til 100 % av lønnstrinn 19, og at det ikke er grunn til å skille mellom de ulike medlemmene av 
arbeidsutvalget. Alle yter tilsvarende 100 % stilling.  

Dersom UiO skulle følge KDs satser for studenter vil honoraret tilsvare kr. 140 000 pr. år. 

 Studentrepresentantene i styret er vanligvis heltids studentpolitikere, og kompensasjon for 
styrevervet skal i tillegg godtgjøre deltagelse i andre samarbeidsfora. Det er derfor lite naturlig å 
begrense støtten til sats for eksterne styremedlemmer. Vederlaget skal kunne erstatte studielån. 
Bakgrunnen for at vederlaget ble begrenset til 91,35 % av lønnstrinn 19 var opprinnelig et ønske fra 
Studentparlamentet. De mente det å påta seg tillitsverv ikke skulle være økonomisk motivert. 
Derfor ble det viktig at vederlaget ikke skulle overstige basistøtten og inntektsgrensen i Statens 
lånekasse. Dette beløpet er i dag 288 900. Hensynet bak denne begrensningen er derfor ikke lenger 
relevant, og det er vanskelig å se noen grunn til å beholde begrensingen på 91,35 %.  

Universitetsdirektøren anbefaler derfor at studentrepresentanter godtgjøres tilsvarende 100 % av 
lønnstrinn 19.  
 

Representanter for midlertidig ansatte 
Midlertidig ansatte i rekrutteringsstilling (stipendiater) har hatt mulighet til å velge tre måneders 
forlengelse av stipendiatperioden som alternativ til honorar. Siden dette er en individuell 
lønnsmessig kompensasjon kan den gis som alternativ til ordinært honorar. Imidlertid vil lønn i tre 
måneder i gjennomsnittlig lønn for stipendiat (stillingskode 1017) utgjøre mindre enn det ordinære 
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honoraret. Universitetsdirektøren anbefaler at representanter for midlertidig ansatte i 
rekrutteringsstilling som alternativ til honorar kan velge fire måneder forlengelse av 
stipendiatperioden. 

Forslag har vært lagt frem for rektoratet og drøftet med tjenestemannsorganisasjonene, som støtter 
forslaget. 

 

 
 
Vedlegg: 

- Brev av 8. desember 2016 fra KD 
- Henvendelse fra Studentparlamentet 
- Oversikt over dagens kompensasjonsordninger 
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høyskoleavdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* Kasper Aunan 

 0032 Oslo Org no.  

postmottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872 417 842  

 

 

 

 

Universitetet i Oslo 

Postboks 1072 Blindern 

0316 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/3902-  08.12.2016 

 

Fastsettelse av styregodtgjørelse 2017 – UiO 

Kunnskapsdepartementet skal fastsette statlige høyere utdanningsinstitusjoners 

styregodtgjørelse, se universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 9-3 femte ledd. 

 

Universiteter og høyskoler har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Departementet mener at 

dette ansvaret bør gjenspeiles i nivået på styrets godtgjørelse. Departementet har lagt vekt på 

at godtgjørelsen til styremedlemmene i utgangspunktet ikke bør variere stort fra institusjon til 

institusjon. Godtgjørelsen bør samtidig reflektere styrets tidsbruk og virksomhetens 

kompleksitet.  

 

Alle styremedlemmer får samme godtgjørelse. Rektor som styrets leder får godtgjørelse for 

styreledervervet i sin samlede godtgjørelse og er ikke omfattet av denne ordningen.  

 

Samlet styregodtgjørelse 

Departementet har lagt til grunn at den samlede godtgjørelsen skal bestå av en årlig 

grunngodtgjørelse og en godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal dekke styrearbeidet, 

herunder deltagelse i styremøter og forberedelser til disse. Departementet fastsetter følgende 

godtgjørelse for Universitetet i Oslo (UiO), jf. uhl. § 9-3 femte ledd: 

 

 Styremedlemmer får kr. 60 000 i årlig grunngodtgjørelse. I tillegg får 

styremedlemmer kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. styremøte 

over fire timer. 
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 Varamedlemmer får kr. 7000 pr. styremøte inntil fire timer og kr. 10 000 pr. 

styremøte over fire timer.  

 

Satsene gjelder fra 1. januar 2017.  

 

Det gis normalt ikke egen godtgjørelse for møter avholdt på ekstraordinært vis, for eksempel 

telefon- eller skriftlig møte. Deltagelse i og forberedelse til slike møter forutsettes dekket av 

grunngodtgjørelsen. Det samme gjelder i utgangspunktet deltakelse på andre arrangementer 

eller kortere møter i egenskap av å være styremedlem. UiO kan selv bestemme om det skal gis 

godtgjørelse etter de fastsatt satsene for deltakelse på andre arrangementer enn styremøter og 

–seminarer. 

 

Særlige ordninger 

UiO kan selv bestemme om styremedlemmer valgt blant de ansatte skal kunne bruke 

arbeidstiden til styrearbeid. UiO kan også selv vurdere egne ordninger for styremedlemmer 

valgt av studenter og midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Departementet 

har registrert at institusjonene har ulike løsninger for fast og midlertidig ansatte og studenter i 

styret. Departementet legger til grunn at slike ordninger er en sak mellom institusjonen og det 

enkelte styremedlemmet, og at institusjonen selv tar stilling til eventuell videreføring eller 

innføring av slike ordninger i tillegg til den ordinære godtgjørelsen.  

Studenter er valgt for ett år. De studenter som sitter i styret med særskilte godtgjørelser eller 

lignende pr. 1. januar 2017 skal beholde ordningen ut inneværende valgperiode. 

 

Regulering av styregodtgjørelsene 

Forutsatt at rammene for styrevervet ikke endrer seg vesentlig, tar departementet sikte på at 

nivået på godtgjørelsen bør være stabilt over tid. Det vil si at det normalt bør reguleres for 

lønns- og prisvekst. Departementet vil evt. komme tilbake til regulering av godtgjørelsen for 

2018.  

 

Departementet vil legge en samlet oversikt over godtgjørelsene til styremedlemmer ved 

samtlige statlige universiteter og høyskoler på departementets nettsider på 

www.regjeringen.no. 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Kasper Aunan 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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> 
> Fra: Vebjørn Andersson <vebjoran@student.matnat.uio.no> 
> Dato: 15. februar 2017 kl. 11.57.10 CET 
> Til: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe <g.e.a.bjorneboe@admin.uio.no> 
> Kopi: Hans Christian Paulsen 
><h.c.paulsen@studentparlamentet.uio.no>, Kristine-Petrine Sollid  
>Olthuis <k.p.s.olthuis@studentparlamentet.uio.no>, Monica Sporsheim  
><monica.sporsheim@admin.uio.no> 
> Emne: Styrehonorar til studentrepresentanter 
> 
> Hei, 
> 
> Etter vedtak fra møtet I Studentparlamentet den 19. januar 2017 har  
>Arbeidsutvalgets tre medlemmer (leder, studie- og læringsmiljøansvarlig  
>og 
>kommunikasjonsansvarlig) gått over til lønnstrinn 19 I statenslønnsregulativ. 
> 
> De øvrige to medlemmene av Arbeidsutvalget får sitt honorar gjennom  
>vervet som styrerepresentant, vedtatt på møtet nr. 5 2013 (V-sak 3) den  
>16. September 2013. Honoraret til disse er fastsatt til 91,35 % av  
>lønnstrinn 19, fordi det da tilsvarte honoreringen som ble gitt til det  
>resterende arbeidsutvalget på den tiden. 
> 
> Da de to medlemmene av Arbeidsutvalget yter 100 % stilling I likhet  
>med det resterende Arbeidsutvalget, ser vi det ønskelig at disse kan  
>bli kompensert med tilsvarende honorering, lønnstrinn 19 som for de andre. 
> 
> Håper dette kan ses nærmer på, da det er ønskelig at alle medlemmer av  
>Arbeidsutvalget blir honorert på lik linje. 
> 
> 
> Mvh. 
> Vebjørn Andersson 
> Nestleder av Studentparlamentet 
> Universitetet i Oslo 
> 
> Tlf: 41 85 96 40 / 22844139 
> 
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