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Honorering av universitetsstyrets medlemmer

Bakgrunn
I universitets- og høyskolelovens (uhl) § 9-3 punkt 4 heter det at styret selv vedtar styrets
honorar. Sist gang styret gjorde vedtak om honorarer var i september 2009, sak 88/09. Da
ble følgende vedtatt:

Styrets medlemmer med unntak av rektor og studentrepresentantene gis et honorar på kr.
90 000 per år så lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell
fratreden i løpet av valgperioden.
Stipendiater som velges som styremedlemmer får anledning til å få stipendiatperioden
forlenget med 2 måneder.
Studentrepresentantene godtgjøres etter ltr. 5 i statens lønnsregulativ.
Første varamedlem for de vitenskapelige tilsatte får 50 % av satsen for fast medlem. Øvrige
varamedlemmer får lønn etter statens utvalgsregulativ med tillegg av tid til møteforberedelse.

Som følge av endringer i statens lønnsregulativ ved lønnsoppgjøret i 2012 og en uklarhet i
forholdet mellom punkt 2 i vedtaket fra 2009 og universitetets forskrift for ansettelsesvilkår for
stipendiater, postdoktorer, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, tar forhold knyttet til
punkt 2 og 3 i vedtaket opp.

Godtgjøring av studenter
Studentrepresentantene er gitt godtgjøring med lønn i full stilling i Itr. 5. Godtgjørelsen er
honorar for selve vervet, og det skal gi kompensasjon for tapt studietid og arbeidsinntekt som
følge av funksjonen i vervet. Ved UiB gis lønn i Itr 5 i 13 måneder.

I årets lønnsoppgjør ble lønnstrinnene 1-18 fjernet fra statens lønnsregulativ og det laveste
lønnstrinnet er nå ltr 19. Med en avlønning i laveste lønnstrinn, ltr 19, vil studentene få en
lønnsøkning på over 50 000 kroner. Dette innebærer at Lånekassas beløpsgrenser for
person- og kapitalinntekt vil bli overskredet etter endt styreperiode, og studentene vil miste
deler av stipendet når de går tilbake til studier.

Det er innhentet opplysninger om honorering av studentrepresentantene fra Universitetet i
Oslo (Ui0), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø
(UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS) (jf tabell). UiS og NTNU bruker et fast honorar med
møtetillegg. NTNU har likt honorar for alle i styret. UiT bruker en fast honorarsats, mens Ui0
lønner studentene i LTR 19 i 100 % stilling i 12 1/2måned, fra 1.7.-15.7. påfølgende år. Slik
unngås det at studentene overskrider beløpsgrensene lånekassen har satt for kalenderåret.

Honorarer Ui0 NTNU UiS UiT
Studenter Ltr. 19 i 100 % stilling i 12 1/2 Kr 55000 pr år i tillegg Kr 30000 pr. år i tillegg kr 45 000 pr år

mnd. ca kr 286 000 r år kr 4000 r møte til kr 6000 r møte
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Honorar for styremedlemmer fra gruppe B
I 1993 vedtok Det akademiske kollegium utfyllende bestemmelser til retningslinjer for
tilsetting som stipendiat ved UiB. Bestemmelsene ble sist endret i 2000. I 2006 ble det gitt en
ny nasjonal forskrift, forskrift for ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat,
vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (FOR 2006-01-31 nr 102).

Universitetets egne regler ble ikke formelt opphevet da den nasjonale forskriften kom. De
utfyllende bestemmelsene fra 1993, senest endret i 2000, har følgende formulering: «en
stipendiat som er medlem av Universitetsstyret får forlengelse på seks måneder for hvert år
vedkommende er medlem». Styrets vedtak fra 2009 slår fast at en stipendiat, i tillegg til
honorar, kan får to måneders tillegg i stipendtiden.

Universitetsdirektørens kommentarer
Det vurderes som hensiktsmessig å følge praksis ved Ui0 med hensyn til studentenes
honorar som styremedlemmer, å gi lønn i statens laveste lønnstrinn, i 12,5 måneder. Det vil
gi studentrepresentantene mulighet til å skjøtte sine verv, samtidig som inntektsgrensen gitt
av Lånekassa ikke overskrides.

Med bakgrunn i den uklarheten som kan være oppstått mellom de utfyllende og ikke
opphevede bestemmelsene fra 1993 og vedtaket fra 2009, foreslås det at stipendiaten som
er styremedlem i gruppe B, får anledning til å få fire måneders forlengelse av
stipendiatperioden, til sammen seks måneder, i tillegg til ordinært honorar

De utfyllende bestemmelsene for ansettelse av stipendiater fra 1993 vil bli vurdert med sikte
på opphevelse i forbindelse med en planlagt samlet gjennomgang av personalreglementet.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Studentrepresentantene godtgjøres etter Itr. 19 i statens lønnsregulativ og vil få
utbetalt lønn i 12 1/2måned fra og med 1.7. t.o.m. 15.7. det påfølgende året.

Stipendiaten som er representant for gruppe B i inneværende valgperiode blir
honorert med kroner 90 000 og får inntil seks måneders forlengelse av
stipendiatperioden.

10.09.2012- mov-hhb
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