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Rapport om forsinket sensur for høsten 2020 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 31/19, Innføring av sanksjoner for forsinket sensur 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-04-11/S_31-19SanksjonerSensur.pdf 

• Styresak 129/20, Rapport om forsinket sensur for vår 2020 
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-11-26/S_129-20Rapport_forsinket_sensur_v%C3%A5ren2020.pdf 

• UU-sak 17/21, Status forsinket sensur for høst 2020 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/saksliste_uu_mote_nr_2.pdf 

 
Saken gjelder: 
 
Saken om innføring av en ordning med dagbøter ved forsinket sensur ble behandlet i 
universitetsstyret den 11.04.19. Styret ønsket ikke å innføre dagbøter, men forventer 
oppfølging av ledere på alle nivå. Fakultetene skal rapportere status over forsinket sensur 
hvert semester, inntil vi ikke lenger har irregulære forsinkelser ved UiB. Rapporten for høsten 
2020 viser at noen av fakultetene har gjort et godt arbeid med å øke andelen av fullførte 
sensureringer innen fristen, og at fakultetene samlet sett viser en positiv trend. Samtidig er 
det fremdeles fakulteter som ikke har oppnådd særlige forbedringer de siste semestrene, og 
som har en lav andel av kandidater som får sensur innen fristen. 
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for høsten 2020 til orientering. 
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Rapport om forsinket sensur for høsten 2020 
 
Bakgrunn 
På bakgrunn av jevnlige klager fra studentene har Utdanningsutvalget tidligere vurdert å 
innføre dagbotordning ved forsinket sensur. I behandlingen av sak om forsinket sensur 21. 
mars 2019 vedtok Utdanningsutvalget å anbefale innføring av sanksjoner ved forsinkelser. 
Saken ble behandlet i universitetsstyret 11. april 2019, der forslaget til vedtak ble nedstemt. 
Styret så på forsinket sensur som et lederansvar og forventer at dette følges opp av 
ansvarlige ledere på alle nivå. Det forventes at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i tråd 
med kravene i UH-loven § 3-9 (4), og at fakultetene må jobbe videre for å unngå dette. 
Utdanningsutvalget har derfor fokus på temaet, og ønsker orientering om status over 
forsinket sensur hvert semester, inntil vi ikke lenger har irregulære forsinkelser ved UiB.  
 
Rapporten om forsinkelse for våren 2020 viste ikke til tydelig forbedring, og det ble oppført 
fakultetvise planer og tiltak for å bedre tallene i styresak 129/20 om forsinket sensur i 
november.  
 
Status – forsinkelse høst 2020  
Oppdaterte tall fra Tableau viser at de fleste fakultetene fortsetter å øke andelen av 
sensureringer innen frist. Det er naturlig å sammenligne resultater for høst 2020 med 
tidligere høstsemestre, slik grafen nedenfor viser. 
 

 
 

 
Det juridiske fakultet har opprettholdt gode tall, med hele 99,9% sensur innen frist, men de 
har også fått innvilget to uker ekstra sensurtid.  
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet har hatt en meget tilfredsstillende økning i sensur innen 
frist fra forrige høstsemester. Det samme gjelder EXPHIL-emnene, der andelen har økt fra 
24,2% til 91,3% siden høst 2019. Ved Fakultet for kunst, musikk og design ser vi en fin 
økning for hvert semester, fakultetet er oppe i 93,4% sensur innen frist høst 2020. Det 
matematisk- naturvitenskapelige fakultet viser også en fin utvikling, med økning fra 78,5% til 
88,3% fra høst 2019 til høst 2020. 
 
Det humanistiske- og Det medisinske fakultet har fremdeles en lavere andel av sensur innen 
frist, henholdsvis 78,7% og 80,8%. 
 

 
Ved å samle data for alle fakulteter og sammenligne andel sensur innen frist de fire siste 
høstsemestrene, så ser vi fra tabellen nedenfor at det har vært en økning for hvert semester. 
Høsten 2017 var andel sensur innen frist på totalt 66,7 %, mens tilsvarende tall for høst 2020 
er 89,7 %. 
 
80 % av tilfellene av forsinket sensur gjelder sensur publisert 1-7 dager etter sensurfrist for 
høst 2020. Denne andelen er altså fremdeles høy selv om andel sensur innen frist totalt har 
økt betraktelig de siste høstsemestrene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Det må jobbes videre med å få ned antall forsinkelser. Aktuelle tiltak er detaljert kartlegging 
av: 

- hva som fører til forsinkelser  
- hvordan uforutsette situasjoner registreres 

Høstsemester     2017 2018 2019 2020 
Andel sensur innen frist 
totalt  

66,7 % 79,4 % 81,8 % 89,7 % 

Andel av forsinkelser 
publisert innen 1-7 dager 

85,2 % 81,0 % 71,0 % 80,0 % 
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- hvordan få bukt med de tekniske utfordringene 
- klassifisering av det som gjelder eksempelvis sykdom 
 

Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Saken om innføring av en ordning med dagbøter ved forsinket sensur ble behandlet i 
universitetsstyret den 11.04.19. Styret ønsket ikke å innføre dagbøter, men forventer 
oppfølging av ledere på alle nivåer. Det forventes at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i 
tråd med kravene i Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4), og at fakultetene jobber videre 
for å unngå dette.  
 
Styret vektla lederansvaret særlig under behandlingen av saken om innføring av en ordning 
med dagbøter. Det er gledelig at de fleste fakultet har hatt en tydelig forbedring i antall 
forsinkelser og i andel forsinkelser av større varighet. Samtidig er det alvorlig at vi fortsatt 
ikke er i mål med å redusere antall forsinkelser ytterligere. Dersom tiltakene 
Utdanningsutvalget og fakultetene foreslår ikke bidrar til en klar bedring i antall forsinkelser, 
bør andre virkemidler vurderes. 
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