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Ärende:

Ersättningar för bedömargruppens ledamöter inom Treklövern
Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet genomför tillsammans
utvärderingar av kvaliteten på lärosätenas utbildningar under namnet Treklövern.
Bedömargrupperna består av såväl externa som interna ledamöter och studenter. Med interna
ledamöter menas de ledamöter som kommer från något av de tre lärosätena inom Treklövern.
Ersättningsnivån för de externa ledamöterna beslutas av lärosätenas rektorer. Rektor har
tidigare beslutat om denna ersättning 2017‐09‐19 (MIUN 2017/1686), men nu föreslås att den
justeras. För externa ledamöter och studenter föreslås utgå ersättning med 2 100 kr/dag,
inklusive semestersättning, och att ersättningen ska konteras ansvarig fakultet. Interna
ledamöter ersätts genom nedsättning i tid.
I bifogat dokument redovisas en uppskattning av kostnaden per ledamot beroende på
klustrens storlek och sammansättning.
Beslut:
Rektor beslutar
att

ersättning för externa ledamöter och studenter i Treklöverns bedömargrupper
fastställs till 2 100 kr/dag och konteras på ansvarig fakultet.

att

detta beslut ersätter tidigare beslut MIUN 2017/1686 (fattat 2017‐09‐19) och
börjar gälla fr.o.m. omgång 4.

att

interna ledamöter ersätts genom nedsättning i tid, vilket hanteras i separat
beslut för respektive utvärderingsomgång.

Anders Fällström
Rektor
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Ersättningar för bedömargruppens
ledamöter inom Treklövern
För de externa ledamöterna i bedömargruppen utgår ersättning med 2 100 kr per hel
arbetsdag, inklusive semesterersättning. I denna ersättning ingår tid för förberedelser
och efterarbete. För de vetenskapliga och/eller konstnärliga externa bedömarna och
lärosätenas utvärderingsansvariga tillkommer tid för läsning och bedömning av
självständiga arbeten. En beräknad tidsåtgång för att läsa självständiga arbeten är 4-6
examensarbeten per dag. Omfattningen av både självvärderingar och självständiga
arbeten, som påverkar arbetsinsatsen, påverkas av klustrens storlek och
sammansättning. För utvärderingsansvarig och bedömargruppens ordförande
tillkommer dessutom ansvar för att planera och leda bedömargruppens arbete.
Det koordinerande lärosätet ersätter de externa ledamöter som deltar i den
utvärdering lärosätet ansvarar för. Ersättningen till externa ledamöter betalas ut när
arbetet är slutfört och rapporten har levererats. De interna ledamöterna ersätts genom
nedsättning i tid, nedsättningen beräknas efter samma principer som de externas
ersättning.
Med detta som underlag beräknas ersättningen enligt följande:
Ordförande
Upp till 6 huvudområden/yrkesexamen (snitt 2 per lärosäte)
7 - 12 huvudområden/yrkesexamen (snitt 2-4 per lärosäte)
13 – 18 huvudområden/yrkesexamen (snitt 4-6 per lärosäte)
19 eller fler huvudområden/yrkesexamen (i snitt fler än 6 per lärosäte)

28 700 kr
34 100 kr
39 500 kr
44 800 kr

Externa ledamöter, undantaget arbetlivs- och studerande representant.
Upp till 6 huvudområden/yrkesexamen (snitt 2 per lärosäte)
7 - 12 huvudområden/yrkesexamen (snitt 2-4 per lärosäte)
13 – 18 huvudområden/yrkesexamen (snitt 4-6 per lärosäte)
19 eller fler huvudområden/yrkesexamen (i snitt fler än 6 per lärosäte)

25 200 kr
29 400 kr
33 600 kr
37 800 kr

Arbetlivs- och studerande representant.
Upp till 6 huvudområden/yrkesexamen (snitt 2 per lärosäte)
7 - 12 huvudområden/yrkesexamen (snitt 2-4 per lärosäte)
13 – 18 huvudområden/yrkesexamen (snitt 4-6 per lärosäte)
19 eller fler huvudområden/yrkesexamen (i snitt fler än 6 per lärosäte)

18 900 kr
23 100 kr
27 300 kr
31 500 kr

Undantag från detta kan komma att göras om någon ledamot bedöms ha en avsevärd
högre eller lägre arbetsbelastning. Kontakta i så fall representanten från det
koordinerande lärosätet som för frågan vidare till ledningsgruppen och vidare till
beslut enligt gängse arbets- och beslutsordning.

