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Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
• Lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler
• Forskrift 20. desember 2005 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Hovedproblemstillinger i saken 
Kunnskapsdepartementet har endret forståelsen sin av hvordan sensurfrister skal beregnes når 
sensurperioden inkluderer bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager, og flere fakulteter 
har henvendt seg til Studieavdelingen og bedt om at Universitetet i Oslo (UiO) tar i bruk den nye 
forståelsen. Dette vil være særlig aktuelt for eksamener som arrangeres like før jul og påske.  

Universitetsdirektøren foreslår at universitetsstyret vedtar en midlertidig forskrift som gir 
fakultetene anledning til å forlenge sensurfristen for en eksamen tilsvarende det antallet bevegelige 
helligdager eller offentlige høytidsdager som faller inn under sensurperioden. Julaften og 
nyttårsaften skal regnes som bevegelige helligdager i denne sammenhengen.   

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Mer forutsigbar håndtering av sensurarbeidet når bevegelige helligdager eller offentlige høytids-
dager faller inn under sensurperioden.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo.  

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Vedlegg: Styrenotat med tre vedlegg. 
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Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden 

Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet har endret forståelsen sin av hvordan sensurfrister skal beregnes når 
sensurperioden inkluderer bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager, og flere fakulteter 
har henvendt seg til Studieavdelingen og bedt om at Universitetet i Oslo (UiO) tar i bruk den nye 
forståelsen. Universitetsdirektøren foreslår at dette i første omgang vedtas som et tillegg til UiOs 
studie- og eksamensforskrift i form av en midlertidig forskrift.  

Dagens regelverk 
Hovedreglene om sensurfrist er fastsatt i universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd:  

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å 
bruke mer tid. […] Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for 
avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.» 

UiO har brukt anledningen til å vedta en lenger sensurfrist for avhandlinger og tilsvarende større 
skriftlige arbeider. Sensurfristen for masteroppgaver og tilsvarende selvstendige arbeider er i UiOs 
studie- og eksamensforskrift satt til åtte uker.  

Kunnskapsdepartementet lagt til grunn at sensurfristen skal håndheves strengt, jf. lovens 
forarbeider i ot.prp. nr. 85 (1993-1994):  

«Terskelen for unntak begrunnet i sensormangel må være svært høy, og begrunnelses-
plikten tung. Dette ivaretas best ved å legge avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv. 
Nødvendigheten av unntak begrunnet i sensormangel forutsettes løpende vurdert av 
styret.» (side 76) 

Med hjemmel i forskriften til forvaltningsloven kan frister som utløper på lørdag, søndag eller 
helligdag allerede forlenges til neste arbeidsdag. Utover dette har UiO lagt til grunn at det ikke er 
anledning til å utvide sensurfristen på grunn av bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager. 

Fakultetene har vanskeligheter med å overholde sensurfristene i perioder hvor flere arbeidsdager 
faller bort på grunn av bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager, særlig i forbindelse med 
jul og påske. Dette skaper utfordringer både for de ansatte, som forventer å kunne ta fri, og for 
studentene, som ikke kan være sikre på at sensuren blir ferdig innen fastsatt frist.  

Kunnskapsdepartementets uttalelse om sensurfrist 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd angir også i hvilke tilfeller det er anledning til å 
fravike de ordinære sensurfristene:  
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«Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter 
sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte 
sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker.»  

I brev til OsloMet har Kunnskapsdepartementet uttalt seg om tolkningen av denne bestemmelsen:  

«Kravet om at sensuren skal foreligge innen tre uker, med mindre særlige grunner gjør 
det nødvendig å bruke mer tid, innebærer samtidig at institusjonene selv har et rom for å 
vurdere hva som eventuelt må regnes som særlige tilfeller og som kan begrunne at det 
brukes lenger tid.  

Verken loven eller forarbeidene avklarer nærmere hva som kan utgjøre særlige grunner, 
utover at det på samme måte som ved bruk av unntaksbestemmelsene nevnt over, må 
forutsettes at terskelen for å utsette fristen må være høy. Når eksamen for eksempel 
avholdes rett før eller i forbindelse med en høytid er det som regel flere arbeidsdager som 
bortfaller. Departementet ser at det i slike tilfeller kan anføres å foreligge særskilte 
grunner i lovens forstand.  

Departementet forutsetter at universitetene og høyskolene ved planlegging og 
gjennomføring av eksamen legger universitets- og høyskoleloven til grunn, og samtidig 
sikrer en personalforvaltning som er forsvarlig og i tråd med de krav som følger av 
arbeidsmiljøloven og annet lovverk.» 

Kunnskapsdepartementet legger etter dette til grunn at institusjonene fortrinnsvis bør planlegge 
eksamen slik at man kan overholde den ordinære sensurfristen. Departementet åpner likevel for at 
institusjonene kan gjøre egne vurderinger av sensurfrist i forbindelse med høytider.  

Midlertidig forskrift 
Universitetsstyret har de siste årene vedtatt midlertidige forskrifter om utvidet sensurfrist to 
ganger, første gang i forbindelse med svineinfluensaen og andre gang i forbindelse med en mulig 
streik blant universitetets ansatte.  

Det kan framstå paradoksalt å foreslå en midlertidig forskrift også i dette tilfellet, siden problem-
stillingen knyttet til bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager i sensurperioden er den 
samme hvert år, men det er basert på følgende hensyn:  

• Universitets- og høyskolelovens ordlyd indikerer at et unntak som gjelder generelt, ikke 
bare for enkelteksamener, skal gis i form av en midlertidig forskrift.  

• OsloMet har bedt om nærmere avklaring fra Kunnskapsdepartementet om hvordan et 
unntak i tråd med den nye forståelsen kan vedtas som en permanent ordning.  

• Kunnskapsdepartementet viser til utvalget som gjennomgår regelverket for universiteter og 
høyskoler. Utvalget skal levere sine forslag til departementet i februar 2020.  

Forslaget til vedtak tar derfor høyde for at det nasjonale regelverket og forståelsen av dette kan 
endre seg i løpet av våren 2020.  

Universitetsdirektøren legger til grunn at dette bør bli en permanent ordning ved UiO, men 
foreslår i første omgang at universitetsstyret vedtar en midlertidig forskrift som gjelder for 
eksamener som hører til høstsemesteret 2019 og vårsemesteret 2020. Universitetsdirektøren vil 
komme tilbake til saken når det er avklart hvordan et slikt vedtak kan gjøres permanent.  

Studentenes synspunkt i dette spørsmålet 
På grunn av kort tid mellom behandlingen av Kunnskapsdepartementets uttalelse og fristene for å 
klargjøre saksdokumentene til universitetsstyret, har det ikke vært en ordinær høring til Student-
parlamentet i denne saken. Saken ble i stedet drøftet på Studentparlamentets faste møte med 
prorektor og studiedirektør 25. november. (Se vedlegg) 
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Oppsummering 
Etter en helhetsvurdering foreslås det åpne for at fakultetene kan velge å utvide sensurfristen ved 
bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager i sensurperioden. Universitetsdirektøren legger til 
grunn at det fremdeles skal være en høy terskel for å innvilge unntak fra sensurfristen, noe som 
understrekes av at det er universitetsstyret selv som må godkjenne denne beslutningen. 

Universitetsdirektøren foreslår at universitetsstyret vedtar en midlertidig forskrift som gir 
fakultetene anledning til å forlenge sensurfristen for en eksamen tilsvarende det antallet bevegelige 
helligdager eller offentlige høytidsdager som faller inn under sensurperioden. Julaften og 
nyttårsaften skal regnes som bevegelige helligdager i denne sammenhengen.   

 

Vedlegg 
1. Forslag til midlertidig forskrift.  
2. Uttalelse fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet – storbyuniversitetet.  
3. Referat frå møte med Studentparlamentet 25.11.19 
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21. november 2019 
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Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005 nr. 1798 – 
utsatt sensurfrist ved bevegelige helligdager og offentlige 
høytidsdager 

Fastsatt av universitetsstyret [dato] med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler § 3-9.  

§ 1. Sensurfrist 
Fakultetet kan utvide sensurfristen for en eksamen dersom arbeidsdager i sensurperioden faller bort på 
grunn av bevegelige helligdager eller offentlige høytidsdager. Julaften og nyttårsaften skal regnes som 
bevegelige helligdager i denne sammenhengen.  

Utvidelsen av sensurfristen kan maksimalt tilsvare antallet arbeidsdager som faller bort i 
sensurperioden.  

Denne bestemmelsen gjelder både for eksamener med tre ukers sensurfrist og masteroppgaver og 
tilsvarende større skriftlige arbeider med åtte ukers sensurfrist.  

§ 2. Varighet 
Denne forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder for eksamener ved Universitetet i Oslo som hører 
til høstsemesteret 2019 eller vårsemesteret 2020.   
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Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Mathilde Nordlie 
22 24 75 95 

Svar på henvendelse om tolkning av universitets- og høyskoleloven § 3-9 

Vi viser til henvendelser 7. august og 26. september 2019 om tolkning av universitets- og 

høyskoleloven (uhl.) § 3-9 fjerde ledd om fristen for sensur. 

 

Etter uhl. § 3-9 fjerde ledd skal sensuren foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner 

gjør det nødvendig å bruke mer tid. Bestemmelsen har sitt opphav i Ot.prp.nr.62 (1988-1989) 

Lov om universiteter og vitenskapelige høyskoler. Her står det på side 47: "I siste ledd har 

man ført inn bestemmelsen at sensuren til vanlig skal foreligge innen tre uker. Dette er gjort 

av hensyn til studentene. Selv om det nok kan være problemer i enkelte fag å gjennomføre 

sensuren innen denne fristen, mener man at bestemmelsen er så viktig at av hensyn til 

studentene at det er forsvarlig å fastsette en slik bestemmelse." 

 

Ved Stortingets vedtak av ny universitetslov i 1995 ble det i § 50 nr. 4 fastsatt en 

bestemmelse som tilsvarer dagens § 3-9 fjerde ledd. Det ble i 1995 tilføyd tre alternative 

unntak fra den normale fristen på tre uker, og som innebærer at styret selv kan fastsette 

unntak for enkelteksamener, midlertidig generelt unntak i forskrift, og unntak i forskrift for 

avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. I forarbeidene til universitetsloven av 

1995, Ot.prp. nr. 85 (1993-1994), står det i merknaden til bestemmelsen på side 76: 

"Terskelen for unntak begrunnet i sensormangel må være svært høy, og begrunnelsesplikten 

tung. Dette ivaretas best ved å legge avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv. Nødvendigheten av 

unntak begrunnet i sensormangel forutsettes løpende vurdert av styret."  

 

Kravet om at sensuren skal foreligge innen tre uker, med mindre særlige grunner gjør det 

nødvendig å bruke mer tid, innebærer samtidig at institusjonene selv har et rom for å vurdere 

hva som eventuelt må regnes som særlige tilfeller og som kan begrunne at det brukes lenger 

tid. Verken loven eller forarbeidene avklarer nærmere hva som kan utgjøre særlige grunner, 

utover at det på samme måte som ved bruk av unntaksbestemmelsene nevnt over, må 

forutsettes at terskelen for å utsette fristen må være høy. Når eksamen for eksempel 

avholdes rett før eller i forbindelse med en høytid er det som regel flere arbeidsdager som 

OsloMet – storbyuniversitetet 

v/ Celina Anker-Rasch 
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bortfaller. Departementet ser at det i slike tilfeller kan anføres å foreligge særskilte grunner i 

lovens forstand. Departementet forutsetter at universitetene og høyskolene ved planlegging 

og gjennomføring av eksamen legger universitets- og høyskoleloven til grunn, og samtidig 

sikrer en personalforvaltning som er forsvarlig og i tråd med de krav som følger av 

arbeidsmiljøloven og annet lovverk.  

 

Den aktuelle bestemmelsen i § 3-9 fjerde ledd har, som det fremgår over, hatt samme 

innhold siden 1995. Regjeringen har satt ned et utvalg som nå gjennomgår regelverket for 

universiteter og høyskoler. Utvalget skal levere sine forslag til departementet i februar 2020. 

Departementet vil i oppfølgingen av utvalgets rapport vurdere behovet for presiseringer i 

lovens bestemmelser om eksamen og sensur. 

 

Med hilsen 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Mathilde Nordlie 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Referat fra møte mellom ledelsen og 
Studentparlamentets arbeidsutvalg 
 
Tid: Mandag 25. november 2019, kl. 14:00 
Sted: Universitetsdirektørens møterom (921) 
 
Tilstede: Gro Bjørnerud Mo, Hanna Ekeli, Johannes Saastad, Erlend Ditleifsen Aag, Runa Kristine Fiske, 
Gøril Aaseth (referent). 

 
 
Sak 1. Gjennomgang av SPs høringssvar til Strategi 2030 

 
Ble diskutert under sak 2.  
 
Sak 2. Gjennomgang av saker til universitetsstyremøtet 3. desember 
 
Strategi 2030: Studentparlamentet er generelt fornøyd med hovedinnretningen på utkastet.  
 
Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden: Så lenge det er tydelig 
informasjon til studenter så støtter Studentparlamentet forslaget. UiO bes tas hensyn til 
mulighet til konteeksamen  der dette er aktuelt 
 
 
Sak 3. Kvalitetssystem for utdanning ved UiO – status og prosess 
 
Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe hvor Studentparlamentet vil involveres.  
 
Sak 4. Bedre system for avviksrapportering og tilsvarsmulighet for kjellerforeningene 
 
Kjellerforeningene på UiO blir i dag ofte ikke varslet når det registreres avvikssaker som gjelder 
dem. 
Hanna tar kontakt med  Eiendomsavdelingen.  

Sak 5. Eventuelt 

Circle U – oppdatering fra forrige gang. Studentseminar I Oslo. Det kommer studenter fra Paris, Aarhus, 
Beograd, Louvain. Rektor er invitert.   
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