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RETNINGSLINJER FOR HONORERING AV EKSTERNE SENSORER 
 

INNLEDNING 
Disse retningslinjene gjelder for honorering av eksterne sensorer ved Politihøgskolen.  

 
Forutsetninger 
Rundskriv (F-065-99) fra Kunnskapsdepartementet, Godtgjøring til sensorer ved universiteter, 
vitenskapelige og statlige høgskoler, legges til grunn. 

 
Lønnsplassering 
Sensorer med kompetanse som professor avlønnes etter grunnplassering for professorer. 
Lønnstrinn er angitt på skjema for beregning av sensorhonorar. 

 
Sensorer med akademisk nivå lavere enn professor avlønnes vanligvis med grunnplassering for 
førsteamanuensis. Lønnstrinn er angitt på skjema for beregning av sensorhonorar. Dette 
gjelder også sensorer som ikke er vurdert til stillinger ved universitet eller høgskole. 

 
Sensorer med hovedstilling i offentlig sektor får vanligvis samme lønnsplasseringen som denne 
har hos hovedarbeidsgiver på sensurtidspunkt, men ikke lavere enn grunnplasseringen for 
førsteamanuensis. Lønnstrinn hos hovedarbeidsgiver må dokumenteres, for eksempel ved kopi 
av lønnslipp. 

 
Pensjonister avlønnes etter de til enhver gjeldende sats for pensjonistavlønning. 
 
Godtgjørelse til innbeordrede sensorer til praktisk/muntlige eksamener gis ut i fra 
bestemmelsene i Særavtale om instruktørgodtgjørelse i politi- og lensmannsetaten. 

 
I helt spesielle tilfeller kan Politihøgskolen vurdere annen honorering. Da skal skriftlig avtale 
være inngått før sensurarbeidet starter. 

 
Timelønn 
Sensorer lønnes med ordinær timelønn beregnet ut fra C-tabellen bruttolønn 37,5 timer pr uke 

 
Beregning av godtgjørelse ved sensur 
Beregnet tid til sensur pr. eksamensbesvarelse varierer. Antall sensurerte 
eksamensbesvarelser multipliseres med beregnet tid pr eksamensbesvarelse og gir tiden som 
honoreres. I tillegg kommer eventuelt grunnhonorar.  
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HONORERING OG VURDERING AV MEDGÅTT TID 
 

1. Grunnhonorar 
Sensorer gis et grunnhonorar beregnet til 5 timer, med unntak av der det benyttes faktisk 
medgått tid (pkt. 11). Grunnhonoraret dekker sensors arbeid med kvalitetssikring av 
oppgavetekst og sensorveiledning, eksamensforberedelse, sensormøter og lignende. 
Grunnhonoraret gis for hver enkelt eksamen og utbetales uavhengig av antall kandidater. 
Grunnhonorar utbetales kun en gang når samme eksamen gjennomføres over flere dager.  

 
2. Evaluering av eksamensordning, undervisningsformer med mer. 
Der sensor har arbeid med å evaluere eksamensordning, undervisningsformer eller lignende 
kan studieleder/seksjonsleder fastsette rammer for tiden som kan benyttes i forhold til den 
enkelte eksamen eller det enkelte emne/Etter- og videreutdanning. I tilfeller der faste 
tidsrammer ikke er satt, skal ekstern sensors dokumenterte medgåtte tid honoreres. 

 
3. Skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen) 
Timetallet for sensur av skriftlig eksamen med tilsyn beregnes etter følgende satser: 

Sats: Eksamen med varighet på: Tid pr. besvarelse: 

 
 
 
 
 
 
 

Timetallet for sensur av skriftlig eksamen der deler av eksamen har klar fasit, beregnes etter 
satsene i dette punkt.  
 
4. Skriftlig eksamen med klar fasit 
Studieleder/seksjonsleder bestemmer hva som skal defineres som eksamen med klar fasit. 
Timetallet for sensur av skriftlig eksamen med klar fasit beregnes etter følgende satser: 

 
Sats: Eksamen med varighet på: Tid pr. besvarelse: 
Uavhengig av karakterskala 
1 2 timer eller mindre 10 min 
2 3 – 4 timer 15 min 
3 5 timer 25 min 
4 6 – 7 timer 30 min 

 
5. Skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen), skriftlig oppgave og praktisk 

arbeid med tilhørende skriftlig dokumentasjon 
 
Timetallet beregnes på grunnlag av besvarelsens maksimale tillatte lengde.  
 
Karakterskala A - F 

Antall 
ord 

 
 

Under 
2000 ord 

2000-2499 
ord 

2500-2999 
ord 

3000-4999 
ord 

5000-5999 
ord 

6000-6999 
ord 

7000 ord 
og over 

Tid 30 min 45 min 1 time 1,5 time 2 timer 2,5 timer 3 timer 
 

Karakterskala Bestått/ikke bestått 
Antall 

ord 
 
 

Under 
2000 ord 

2000-2499 
ord 

2500-2999 
ord 

3000-4999 
ord 

5000-5999 
ord 

6000-6999 
ord 

7000 ord 
og over 

Tid 15 min 30 min 45 min 1 time 1,5 time 2 timer 2,5 timer 

Karakterskala  A-F Bestått/ikke bestått 
1 2 timer eller mindre 20 min 15 min 
2 3 – 4 timer 30 min 25 min 
3 5 timer 45 min 30 min 
4 6 – 7 timer 60 min 45 min 
5 8 timer eller mer 75 min 60 min 
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6. Bacheloroppgaven 
Satser for godtgjøring av sensur av bacheloroppgaven angis i punkt 5.  
Det gis grunnhonorar jf. pkt. 1 til ekstern sensor. 

 
7. Masteroppgaven 
Studieleder/avdelingsleder ved Avdeling for etter- og videreutdanning/Forskningsavdelingen 
fastsetter den endelige tidsressursen til sensur av det selvstendige arbeidet i 
masterstudiene. 
Følgende angis som veiledende utgangspunkt: 

• Sensur av masteroppgave 10 timer 
• Muntlig vurdering og sensormøte 3 timer 

Det gis grunnhonorar jf. pkt. 1 til ekstern sensor. 
 

8. Muntlig/praktisk eksamen 
Muntlig/praktisk eksamen honoreres etter medgått tid på eksamensstedet. 
Det gis grunnhonorar jf. pkt. 1. 
 
9. Begrunnelser 
I de tilfeller ekstern sensor bes skrive begrunnelser gis i tillegg 15 min pr besvarelse. 

 
10. Klagesensur 
Klagesensur godtgjøres som ved ordinær sensur av eksamensbesvarelsen(e) som er innklaget. 
I tillegg gis et grunnhonorar jf. Pkt. 1. 
I de tilfeller ekstern sensor bes skrive vedtak gis i tillegg 15 min pr besvarelse. 

 
11. Samsensur når to eller flere sensorer sensurerer samme besvarelse 
Godtgjøring for samsensur er inkludert i godtgjøringen nevnt i punktene over. 

 
12. Faktisk medgått tid 
Dersom avdelingsleder/studieleder bestemmer det, kan faktisk medgått tid benyttes ved 
sensur ved enkelte eksamener, behandling av klager eller ved evalueringsoppgaver i forhold til 
den enkelte eksamen (jf. pkt. 2). Det beregnes i så fall ikke noe grunnhonorar (jf. pkt. 1). Det 
skal være inngått avtale om dette i forkant av eksamen. 

 
13. Samordnet eksamen og sensur 
Der eksamen og sensur i særskilte emner/Etter- og videreutdanning er samordnet med annen 
høgskole eller universitet og det av den grunn er påkrevet, kan andre satser enn de overnevnte 
avtales. 

 
14. Sensorrapport 
Ekstern sensor gis medgått tid inntil 5 timer for utarbeidelse av sensorrapport. 
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