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Uttelling i arbeidspliktregnskapet for de fagansvarlige 

Instituttet innførte 2017 en ny beregningsmodell for uttelling for oppgaven som fagansvarlig. Før 

dette ble satsene satt skjønnsmessig av instituttleder for hver fagansvarlig og uten at det var satt 

noen totalramme for timer til dette formålet per år. I 2017 ble det derfor både bestemt av 

instituttledelsen hvor mange timer instituttet setter av til denne oppgaven totalt og hvordan disse 

timene fordeler seg på de ulike fagmiljøenes fagansvarlige. Satsene ble bl.a. satt etter en 

skjønnsmessig vurdering, der vi også så på løsningen på andre institutter. 

Rammen består av 800 timer per år (47 % av et årsverk). Timeberegningen består av et 

grunntillegg som er likt for alle samt vektet beregning i kategoriene antall emner, ansatte med 

undervisningsplikt og antall studenter som avlegger eksamen i fagmiljøets emner. 

Da instruksen for fagansvarlige ble endret av det nåværende lederteamet i 2021, fikk styret forelagt 

informasjon der det fremgikk at beregningsmodellen hadde en ramme på 800 timer per semester, 

ikke år. (Se styresak 2/4/21 - Ny funksjonsbeskrivelse for fagansvarlige). En endring av rammen på 

800 timer per år har imidlertid ikke vært diskutert verken i lederteamet eller i styret i forkant av 

behandlingen av saken. Ledelsens har ikke hatt noe ønske om å endre rammen. Endringen ville 

doblet uttellingen til fagansvarlige uten av arbeidsomfanget i instruksen er endret tilsvarende, og 

timebruken ville gått på bekostningen av andre oppgaver for både den fagansvarlige og for 

fagmiljøet i sin helhet. 

Vi anser derfor opplysningene om rammen på 800 timer per semester som en trykkfeil og ber om 

at styret presiserer at rammen er 800 timer per år, slik den har vært til nå. 

Se også nettsiden Arbeidspliktregnskap ved ILOS.  

 

Forslag til vedtak: 
Styret ved ILOS vedtar at instituttet setter av totalt 800 timer i året til frikjøp av fagansvarlige, i 

tråd med tidligere vedtak. 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2021/vedlegg-270921/funksjonsbeskrivelse-fagansvarlige-vedtatt-27.-september-2021.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/hf/ilos/index.html

