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Saken gjelder:
Hovedregelen i Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4) er at fristen for sensur er tre uker.
Med utgangspunkt i klager fra studenter, har forsinkelser av sensur blitt satt opp på
dagsorden i Utdanningsutvalget flere ganger siden 2016. Problemstillingen ble også tatt opp i
styret i forbindelse med Studentombudets årsmelding for 2018. Under behandlingen av
saken ble det uttrykt bekymring over omfanget av forsinket sensur. Det ble også gitt uttrykk
for at styret forventet at Utdanningsutvalget følger opp saken og presenterer sine
anbefalinger til styret. Intensjonen fra Utdanningsutvalget sin side har vært at dersom det
ikke skjedde en bedring i omfanget av forsinket sensur, skulle det innføres bøter for
forsinkelser. Fakultetene har satt i verk tiltak for å få ned omfanget. Til tross for at det har
vært en klar bedring ved de fleste fakultetene, er omfanget av forsinkelser likevel fortsatt så
stort at Utdanningsutvalget anbefaler at det innføres en ordning med sanksjoner.
Målsettingen for tiltaket er å redusere omfanget av forsinkelser ytterligere.
I møtet i Utdanningsutvalget 21. mars, ble det mot to stemmer, vedtatt å anbefale
Universitetsstyret å gjøre følgende

Forslag til vedtak:
Det innføres sanksjoner ved forsinket sensur med basis i følgende rammer:
1. Det innføres dagbot for forsinket sensur fra og med fjerde dag etter sensurfrist.
Størrelsen på boten er kr. 20 per rammet student per eksamen per dag.
2. Forsinket delsensur blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget.
3. Offentlige fridager og perioden fra og med 24. desember til og med 31. desember
regnes ikke inn i grunnlaget for boten.
4. Studieadministrativ avdeling avgjør, etter søknad fra fakultetene, eventuell forlenget
sensurfrist ved tvingende grunner, eksempelvis ved sykmeldinger.
5. Forsinkelser i sensur blir beregnet en gang per studieår. Maksimal bot for forsinket
sensur er kr. 200 000,- per fakultet per studieår.
6. Inndradde midler skal brukes til læringsmiljøfremmende tiltak. Midlene disponeres av
LMU.
7. Ordningen trer i kraft fra 01.09.2019.
8. Ordningen skal evalueres innen utgangen av 2021. Evalueringen skal vurdere:
a. effekt i form av reduksjon i forsinkelser
b. administrative merkostnader ved ordningen
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c.

mulig effekter av ordningen på
i.
ii.
iii.
iv.

bruk av ekstern sensor
tidspunkt for eksamen
arbeidsmiljøet for administrasjonen
valg av vurderingsformer

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
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Innføring av sanksjoner ved forsinket sensur
Bakgrunn
Med utgangspunkt i jevnlige klager fra studenter, har Utdanningsutvalget flere ganger siden
2016 vurdert å sanksjonere forsinket sensur gjennom en dagbot-ordning. Temaet ble også
tatt opp i forbindelse med årsmeldingen for 2017 fra Studentombudet, der det heter at
ombudet imøteser en avklaring med hensyn til Utdanningsutvalgets anbefaling om å innføre
ordning med dagbøter for forsinket sensur.
Av Universitets- og høgskoleloven § 3-9 (4) går det fram at sensur skal foreligge innen tre
uker, men at styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og fastsette lengre frist i
særlige tilfeller. Dette innebærer at de tilfellene der sensur foreligger etter tre uker, og
Universitetsstyret ikke har gitt utvidet frist, er dette brudd på loven og derfor ikke akseptabelt.
Andre institusjoner, som UiT Norges arktiske universitet og Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) har innført ordninger med dagbøter. Flere institusjoner
melder om gode resultater som følge av innføring av ordninger med bøter ved forsinket
sensur.
Utdanningsutvalget fattet i november 2017 et todelt vedtak: «Utdanningsutvalget ber
fakultetene å iverksette tiltak for å levere sensur innen fristen basert på analysene av dagens
situasjon. Om situasjonen ikke bedres, innføres sanksjoner fra og med høsten 2018.»
I 2018 fulgte Utdanningsutvalget opp saken i to omganger, først gjennom en orienteringssak
i mars, om omfanget av forsinket sensur. I november drøftet utvalget forslag til institusjonelle
retningslinjer for sanksjoner ved forsinket sensur. Utvalget vedtok å utsette
realitetsbehandlingen av saken med henvisning til behov for kvalitetssikring av tallmaterialet
fra fakultetene, og tydeligere presisering av forholdet mellom offentlige fridager og hverdager
i beregningen av forsinkelse.
Under behandlingen av saken i november, ble det påpekt at enkelte fakulteter har hatt en
klar bedring når det gjelder antall forsinkelser, mens situasjonen for andre var tilnærmet
uforandret. Det ble videre påpekt at en bøteordning vil ramme særlig sterkt fakulteter med
mange studenter.
Fra flere fakulteter, og i Utdanningsutvalgets drøftinger, har det blitt presentert legitime
innvendinger mot sanksjoner i form av dagbøter. Det blir stilt spørsmål ved ordningen som
styringspolitisk virkemiddel, og pekt på at den kan ha uønsket byråkratisering som
konsekvens. Hensynet til slike innvendinger veier tungt, og må veies mot hensynet til at UiB
anerkjenner og følger opp sitt institusjonelle ansvar for å overholde UH-loven. Under
behandlingen av saken i Utdanningsutvalgets møte 21. mars stemte to fakulteter mot
innføring av ordning med bøter.
3

Premisser og omfang av forsinket sensur
Det er enighet om at bøtene beregnes med utgangspunkt i kr. 20 per student per dag, fra og
med dag 4 etter sensurfrist (3 karensdager). Offentlige fridager og tidsrommet fra 24.
desember - 31. desember trekkes fra i grunnlaget når antall bøtedager beregnes.
Beregningen gjelder alle vurderingsformer, og det er tatt høyde for at eksempelvis
masteroppgaver har lengre sensurfrist.
Tabellen nedenfor viser hvordan den foreslåtte ordningen, med tre karensdager og dagbøter
på 20 kroner per student, ville ha slått ut økonomisk for høsten 2017, våren 2018 og høsten
2018, om den var innført.

Fakultet
HF
JU
KMD
MED
MN
PS
SV
EXPHIL
Grand
Total

Semester
2017-H
69 780
60
31 820
83 440
9 080
13 880
16 660
13 880

Semester
2018-V
107 360
3 840
45 540
407 880
54 760
33 260
44 400
2 600

Semester
2018-H
30 860
2 520
4 540
62 460
7 840
1 940
35 020

Semester
Grand Total
208 000
6 420
81 900
553 780
71 680
49 080
96 080
16 480

238 600

699 640

145 180

1 083 420

Universitetsdirektøren sine kommentarer
Å innføre bøter for forsinket sensur, er ikke en løsning vi i utgangspunktet ønsker.
Utdanningsutvalget har jobbet målbevisst med denne saken over lengre tid, og fakultetene
har oppnådd resultater i sine bestrebelser med å redusere antall forsinkelser de siste par
årene. Det er likevel et langt steg å gå før vi er der vi bør være. Uansett er forsinkelser i
sensur lovbrudd i henhold til Universitets- og høyskolelovens § x UHL § 3-9 (4), og dette kan
ikke aksepteres.
På bakgrunn av erfaringene fra andre institusjoner, forventes ordningen med bøter å
redusere omfanget til et minimum, samtidig som midlene som tas inn på denne måten vil
komme studentene til gode.
I forslaget til vedtak legges det opp til at ordningen skal evalueres etter to år. Det gir tid
fakultetene tid til å arbeide videre med å forebygge forsinkelser før ordningen evalueres.
Til tross for uenighet i Utdanningsutvalget om innføring av ordning med bøtelegging for
forsinkelser, er det likevel et stort flertall som anbefaler styret å vedta å innføre en slik
ordning.

27.03.2019/Tove Steinsland/avd.dir. Christen Soleim
4

