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Notat 

Til: Universitetets Utdanningsutvalg 
Fra: Studieadministrativ avdeling 
Møte: 16. november 2017      ephorte: 2017/8399 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 
Utdanningsutvalget behandlet i møte sak 56/17- forsinkelser i sensur. Bakgrunnen for saken 
var at det i flere omganger har kommet klager fra studenter om forsinkelser i sensur. 
Universitets- og høgskoleloven (UHL) har en hovedregel om tre ukers frist fra eksamen. Det 
er iverksatt tiltak for å redusere omfanget av forsinkelser, men det er fremdeles betydelige 
forsinkelser i sensurering ved flere av fakultetene.  
 
Da Utdanningsutvalget behandlet saken i møte 29. september, ble følgende vedtatt:   
a: Fakultetene bes sette i verk umiddelbare tiltak for å hindre brudd på sensurfristene.  
b. Det skal rapporteres om status i dette arbeidet i god tid før hovedperioden for eksamen  
starter høsten 2017.  
c. Universitetsstyret bes om å innføre en ordning med dagbøter for forsinket sensur.  
 
Det ble bedt om at det ble utarbeidet retningslinjer for bøter for forsinket sensur. Denne 
saken er en oppfølging av dette. 
 
Saken har vært diskutert med dekanene, som ikke hadde innvendinger mot at bøter for 
forsinket sensur blir innført. Dekanene var av den oppfatning at det hadde vært å foretrekke 
å ikke bruke sanksjoner. Men forsinket sensur er lovbrudd og kan ikke aksepteres, og de 
mente derfor at tiltak må  innføres.  
 
Retningslinjer for ordningen 
Ved utformingen av retningslinjer for ordningen ved UiB, har vi først og fremst tatt 
utgangspunkt i de bestemmelsene som gjelder ved NTNU og UiT. Nedenfor gjør vi nærmere 
rede for disse.  
 
Ved NTNU og UiT gjelder reglene for skoleeksamen, og bøtene blir gitt i de tilfellene fristen 
er overskredet med en uke. Den ekstra uken er til postgang, administrativ behandling mv. 
NTNU og UiT sine bøter er på kr. 1000,- per rammet student per eksamen. Som følge av 
fusjonene på NTNU er ordningen ikke i bruk i år, men man regner med at ordningen vil bli 
tatt i bruk igjen.  
 
Ved NMBU blir det gitt bot fra første dag fristen er overskredet. Ordningen ved NMBU er 
nettopp vurdert på ny, og det blir fremover lagt opp til at størrelsen på boten skal være kr. 20 
per student for hver arbeidsdag sensuren er forsinket. 
 
Hovedregelen i UHL § 3-9 (4) er at fristen er tre uker. Bestemmelsen lister opp tre 
situasjoner der det kan gis utsatt sensurfrist. For det første kan det gis unntak for 
enkelteksamener. Forarbeidene og juridisk litteratur presiserer at slike unntak kun kan gis i 
enkeltstående og uforutsette krisesituasjoner (NOU 1993:24 s. 186). Videre kan det gis 
unntak for fristen i midlertidig forskrift i tilfeller der det ikke er mulig å skaffe det antall 
kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensur på tre uker. Det tredje alternativet 
er at det i forskrifts form gis lengre sensurfrist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige 
arbeider. For øvrig følger hovedregelen for beregning av frister Lov om domstolene §148 og 
§ 149, hvor det går fram at dersom fristen utløper på en helgedag, helligdag eller offentlig 
fridag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.   
 



Både ved NTNU og UiT kan det søkes om dispensasjon for enkelteksamener før 
sensurfristens utløp. Ved begge institusjonene behandles sakene på fullmakt.  
 
Ved NTNU ligger det til utdanningsdirektøren å behandle søknader om utsatt frist til 
enkelteksamener, ved sykdom og andre tvingende grunner. Hva som regnes som 
«tvingende grunner» er ikke spesifisert, men det blir opplyst at mangel på sensorer, 
deltakelse på konferanser, mange kandidater mv. ikke regnes som tvingende grunner. 
Dersom det er utfordringer som det kan planlegges for, innvilges det ikke utsettelse. Tallet på 
denne typen søknader har de siste årene vært lavt.  
 
Forsinkelser blir beregnet i etterkant, for ett år om gangen og på bakgrunn av rapporter 
generert i FS. Fakultetene vil få oppskrifter på generering av den aktuelle rapporten i FS. Når 
rapporten er hentet ut, gjennomgås disse og korrigeres for eventuelle feil, innvilgede 
utsettelser og helligdager. Dette danner grunnlaget for bøtene, som får virkning i form av 
trekk i utbetalingen til fakultetet for det påfølgende året.  
 
Ved NTNU gis det bøter for ordinære skoleeksamener, og ikke ved klagesensur. Ved UiT 
gjelder ordningen for ordinær sensur og klagesensur, men ikke for utsatt prøve. I vedlagt 
forslag til reglement foreslår vi at UiB innfører bøter ved forsinkelser på skoleeksamener og 
utsatt prøve. Det legges ikke opp til bøtelegging på klagesensur.   
 
De midlene som blir trukket inn ved NTNU, går inn igjen i institusjonens samlede budsjett og 
er ikke øremerket bestemte aktiviteter.  Ved UiT lyses midlene ut til 
studiekvalitetsfremmende tiltak som fakultetene søker om. Søknadene behandles i LMU.  
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår vi følgende retningslinjer for sanksjoner ved forsinket 
sensur: 

1) Det innføres bøter på ordinær sensur og utsatt prøve på skoleeksamen. Størrelsen 
på bøtene er kr 1000,- per rammet student på den enkelte eksamen. Dersom 
sensuren er forsinket med mer enn en dag, er boten på kr. 50,- per arbeidsdag per 
student, fra og med dag 2.  Bøter blir utstedt fra og med første dag etter at sensuren 
skulle ha vært publisert.   

2) Studieadministrativ avdeling avgjør søknader om forlenget sensurfrist ved tvingende 
grunner. Søknadene må sendes inn slik at de kan behandles før sensuren faller. 

3) Forsinkelser i sensur blir beregnet en gang i året. Bøtene får virkning fra det 
påfølgende studieåret. 

4) Inndradde midler skal brukes til studentrettede tiltak. Midlene disponeres i samarbeid 
mellom LMU og UU.    

5) Forsinkelser i sensur skal gjøres kjent for studentene, sammen med opplysning om 
ny dato for sensur.  

6) Ordningen trer i kraft fra 01.01.2018. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Utdanningsutvalget ber universitetsstyret om å vedta vedlagte forslag til retningslinjer for 

sanksjoner ved forsinket sensur. 

 


