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DISKUSJONSNOTAT: Bruk av arbeidstidsregnskap ved HF/UiB – forslag til justeringer 
 
Dette dokumentet bygger på retningslinjer ved AHKR, som instituttlederne ved fire institutt har vedtatt å bruke som felles diskusjonsgrunnlag. LLEs gjeldende system er 
innpasset som pkt. A–E og F og deretter redigert. Nytt forslag består altså av AHKRs pkt. 1–14, minus 2 og 4 som foreslås strøket for LLEs vedkommende, men med tillegg 
av nye punkt A, C og F (og et tillegg til pkt. 1). Dermed nettoøkning med 1 punkt i forhold til AHKRs retningslinjer. 

 
Pkt. Nåværende formulering Kommentar Forslag til ny formulering 

1 Arbeidsregnskap bør i første rekke brukes (a) for å ivareta 
forskningstid for den enkelte og (b) for å oppnå en mest 
mulig rettferdig fordeling blant de ansatte og (c) for å 
dimensjonere undervisningen i fagene. 

OK, allmenn konsensus. 
LLE i dag: ”utfyllingen av dette 
skjemaet er en betingelse for at 
vitenskapelig ansatte skal få 
fortsette å ha den akademiske 
friheten de har i dag.” 

Arbeidsregnskap er et vilkår og et virkemiddel for å sikre 
akademisk frihet for de vitenskaplig ansatte. Det bør i første 
rekke brukes (a) for å ivareta forskningstid for den enkelte 
og (b) for å oppnå en mest mulig rettferdig fordeling blant 
de ansatte og (c) for å dimensjonere undervisningen i 
fagene. 

A LLE i dag: ”Det er viktig å være klar over at skjemaet bare 
gjelder for undervisningsdelen på 46 % av normal stilling 
(390 timer per semester; for nærmere presiseringer, se vedl. 
retningslinjer). I tillegg gjelder skjemaet for 
småadministrative oppgaver tilsvarende opp til 8% av hel 
normalstilling, det vil si 68 timer for professorer og 
amanuenser under 60 år, 66 timer for samme grupper 
mellom 60 og 62 år og 63 timer for dem over 62 år. 
Skjemaet gir automatisk utteling for 45 av disse 68 (evt. 
66/63) timene (30 til småadministrative oppgaver og møter 
og 15 til treffetid).” 

 Skjemaet gjelder: 
- undervisningsdelen på 46 % av normal stilling (390 

timer per semester justert for alder, 
- småadministrative oppgaver tilsvarende opp til 8% 

av hel normal stilling, 
- andre administrative oppgaver hjemlet i fakultetets 

faktorsystem, 
- andre undervisnings- og administrasjonsoppgaver 

etter forhåndsavtale med fagkoordinator og/eller 
instituttleder. 

For nærmere presiseringer, se vedlagte retningslinjer. 
B LLE i dag: “Det som skal fylles ut i skjemaet, er altså 

utelukkende timeforbruket til undervisning, veiledning og 
eksamen beregnet etter oppgitte faktorer, samt treffetid og 
småadministrative oppgaver (se ovenfor). Dersom det på 
forhånd er avtalt undervisningsreduksjon på grunn av andre 
oppgaver eller for mye undervisning tidligere, skal det 
selvfølgelig tas høyde for dette under utfyllingen av 
arbeidstidsskjemaet.” 

Utgår, samredigeres med nytt 
punkt A 

 

C LLE i dag: ”Oppgaver som en ansatt allerede får 
kompensasjon for etter en viss norm, må ikke føres opp. 
Selv om noen skulle mene at normtallet i slike tilfeller er for 

 Oppgaver som en ansatt allerede får kompensasjon for etter 
en viss norm, må ikke føres opp. Ingen kan etter eget skjønn, 
uten forutgående diskusjon, føre opp det timeforbruket de 



lavt, kan de ikke etter eget skjønn, uten forutgående 
diskusjon, føre opp det timeforbruket de selv mener er det 
korrekte.” 

selv mener er det korrekte. Forskning og forskningsrelaterte 
oppgaver skal ikke registreres i arbeidstidsskjemaet, det 
samme gjelder selvpålagte oppgaver. 

D LLE i dag: “Forskning og forskningsrelaterte oppgaver skal 
ikke registreres i arbeidstidsskjemaet.” 

Utgår, se nytt punkt C  

E LLE i dag: Etter de nye IR-vedtatte retningslinjene, som er 
vedlagt, skal ingen føre opp selvpålagte oppgaver, det vil si 
oppgaver som ikke er forhåndsavtalt med fagkoordinator 
eller instituttleder. I de fleste tilfeller vil dette dreie seg om 
eksterne gjøremål og/eller forskning. 

Utgår, se nytt punkt C 
 

 

2 For alle institutt nullstilles tallene fra og med høsten 2007. Går ut, irrelevant / bare historisk 
(lokal) interesse 

 

3 Hver ansatt har medansvar for å sørge for en balansert 
tidsbruk. 

Gjerne ”personlig” Hver enkelt ansatt har et personlig medansvar for å sørge for 
en balansert tidsbruk. 

4 Det er fagkoordinatorene som har ansvaret for å 
dimensjonere undervisningen i henhold til faktisk 
tilgjengelige resurser. 

Går ut, gjelder spesifikke lokale 
styringsrutiner 

 

5 Det vil bli svinginger fra semester til semester, men det bør 
oppnås en ”tilnærmet balanse” (UiO). Dette tilsier at en ikke 
ender opp med et gjennomsnittlig avvik som er større enn 
10–20 prosent (av 458 timer per semester) over en 
treårssyklus, dvs. at avviket ikke bør være mer enn totalt +/- 
275 henholdsvis +/- 550 timer. En annen måte å regne på 
er ”å tillate et overskudd/underskudd tilsvarende et 
semesters undervisningsplikt” (UiO), noe som tilsvarer 390 
timer.  

For langt og spesifikt. Siste del 
bør eventuelt å over til 
spesifikasjon/fotnote, det første 
omformuleres. Det bør av 
pedagogiske årsaker bare brukes 
én regnemodell, jf. påfølgende 
punkter. 

Det vil ofte bli svinginger fra semester til semester, men det 
bør oppnås en ”tilnærmet balanse” som tilsier at en ikke 
ender opp med et gjennomsnittlig avvik som er større enn ett 
semesters undervisnings- og administrasjonsplikt over en 
treårssyklus (dvs. 458 timer justert for alder). 

6 Dersom en går utover 10-prosentgrensen/semestergrensen 
vil dette bli tatt opp i den årlige medarbeidersamtalen.  

OK, men formulering justeres Dersom en går utover grensen for tilnærmet balanse, vil 
dette bli tatt opp i den årlige medarbeidersamtalen. 

7 Alle ansatte som ligger over 10-
prosentgrensen/semestergrensen har rett til, og blir aktiv 
oppmuntret til, å takke nei til aktiviteter de blir spurt om å 
utføre. 

OK, men vil nok skape 
diskusjon 

Alle ansatte som ligger over grensen for tilnærmet balanse, 
har rett til å takke nei til aktiviteter de blir spurt om å utføre, 
og blir aktivt oppmuntret til dette. 

8 Arbeidstidregnskapet vil bli brukt som én faktor (blant 
andre) ved vurdering av søknader om forskningspermisjon. 

OK. Viktig å understreke at 
plussaldo aldri innebærer 
automatisk rettighet. 

 

9 Under forskningspermisjonen vil det bli lagt et tak på 
tilsvarende 10 prosent av undervisningstiden, dvs. 39 timer, 
for veiledning, undervisning osv. Dvs. at man ikke får 

Vil vekke diskusjon, bør 
kanskje formuleres noe mindre 
direkte. Justere til 45,8 timer for 

 



godskrevet mer enn 39 undervisningstimer per semester i 
permisjonstiden (men man får ikke godskrevet automatisk 
39 timer), selv om man velger å veilede eller undervise mer. 
Alle har medansvar for å skjerme sin forskningstid.   

å inkludere administrasjon? 

10 Alle som har tidsbruk tilsvarende mer enn 40 % overtid på 
undervisnings- og administrasjonsdelen over en treårssyklus 
(dvs. de som har mer enn 1099 timer i overskudd) vil bli 
tilbudt ekstraordinær permisjon. (I dette semesteret vil det 
ikke bli ført tidsregnskap, dette for å unngå en videre økning 
av overtiden.) 

Bør omformuleres for å unngå 
feiltolkinger. Ingen rettighet, 
men en mulighet, skal ikke 
invitere til spekulering. 

Alle som har et merforbruk tilsvarende mer enn 40 % 
overtid på undervisnings- og administrasjonsdelen over en 
treårssyklus (dvs. de som har mer enn 1099 timer i 
overskudd, justert for alder), kan bli tilbudt ekstraordinær 
permisjon. Forutsetningene er a) at det i dette semesteret 
ikke blir ført tidsregnskap, dette for å unngå en videre 
økning av overtiden, og b) at merforbruket skyldes 
ekstraordinære omstendigheter og er godkjent av 
instituttleder. 

11 Ettersom et kvalitetssikret tidsregnskap nå er på plass, vil 
det kunne brukes som utgangspunkt for individuelle avtaler, 
der avtalt framtidig overtid kan kompenseres med delvis 
permisjon i etterkant, men dette gjelder ikke for tidligere 
opparbeidet overtid.  

Noe går ut pga. rent historisk 
interesse, men essensen 
beholdes. 

Det kan inngås individuelle avtaler mellom ansatte og 
instituttleder, der avtalt framtidig overtid kan kompenseres 
med delvis permisjon i etterkant. 

12 Alle som ligger over 20-prosentgrensen eller har opparbeidet 
seg et overskudd tilsvarende to undervisningssemester, bør 
lage en individuell plan, i samråd med instituttleder og 
fagkoordinator, for hvordan overtiden vil kunne reduseres 
over en påfølgende 2-årsperiode.  

OK, men formulering må 
justeres. 

Alle som har opparbeidet seg et overskudd tilsvarende to 
undervisningssemester, bør lage en individuell plan i samråd 
med instituttleder og fagkoordinator, for hvordan overtiden 
vil kunne reduseres over en påfølgende 2-årsperiode. 

13 De som tar over et verv ved instituttet, må tilpasse sine 
undervisnings- og veiledningsaktiviteter tilsvarende.  

Vil vekke diskusjon. Slike verv 
bør i størst mulig grad tallfestes. 

 

14 De som har fått et administrativt verv ved instituttene 
(fagkoordinatorer, undervisnings- og 
forskningskoordinatorer), vil ikke få godskrevet tid for 
generell administrasjon, i og med at den omfattes av 
kompensasjonstiden for slike verv.  

Er denne presis og dekkende 
nok? Sjekkes med 
koordinatorene. Kan virke 
urimelig. 

 

F  NYTT FORSLAG Komitéverv o.l. på fakultets- og sentralnivå som det kreves 
kompensasjon for og som ikke er hjemlet i fakultetets 
faktorsystem, må avtales på forhånd med instituttleder. 

 
 
 


