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Fakultetsstyrelsen 

 

 

BESLUT 

Diarienummer  

STYR 2019/1843 

2019-11-21

Ersättning till sakkunniga och 
fakultetsopponent 

Fastställd av fakultetsstyrelsen 2019-11-21, då följande beslut 

upphör att gälla: Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och 

befordringsärenden samt fakultetsopponent m.m. att gälla fr.o.m. 

från 2011-06-17 (dnr S 2011/161). 

Sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden 

Anställning av professor 

Grundarvode (1 ansökan) 8 000 kr 

Per ansökan* 2-4  5 000 kr 

Per ansökan* 5 och fler  1 500 kr 

Snabbhetspremie på 5 000 kr för första ansökan, 1 500 kr per 

sökande 2–5. 

Anställning som forskarassistent eller universitetslektor 

Grundarvode (1 ansökan) 6 000 kr 

Per ansökan* 2-4  3 500 kr 

Per ansökan* 5 och fler  1 000 kr 

Snabbhetspremie på 3 000 kr för första ansökan, 1 000 kr per 

sökande 2–5. 

Andra anställningar och befordringar 

Anställning adjungerad professor 8 000 kr 
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Anställning adjungerad lektor 6 000 kr 

Befordran professor/bedömd person 8 000 kr 

Befordran till universitetslektor 6 000 kr 

Antagande av docent  7 000 kr 

Om utlåtande insänts till fakulteten inom två månader, eller 

annan tid som bestäms av prefekt på anställande institution, efter 

det att den sakkunniga erhållit ärendets handlingar, utgår ett 

extra grundarvode om 5 000 kr för professors- respektive 3 000 

kr för lektors- (motsvarande) ärenden samt därutöver 1 500 kr 

respektive 1 000 kr per ytterligare sökande upp till och med 

femte sökande. 

Detta innebär att det sätts ett tak för snabbhetspremien. För 

professurer innebär taket att aldrig mer än 11 000 kr/sakkunnig 

utbetalas i snabbhetspremie, för universitetslektorat aldrig mer 

än 7 000 kr/sakkunnig. 

*Ersättning utgår ej för ansökningar från uppenbart obehöriga 

och för ansökningar där den sökande drar tillbaka sin ansökan. I 

övrigt får man göra en bedömning av om det finns andra skäl 

som motiverar att en ansökan ej ska anses utgöra underlag för 

utbetalning av arvode. 

Sakkunniga vid utbildningsutvärderingar 

Ordförande i sakkunniggrupp 20 000 kr 

Sakkunnig   15 000 kr 

Sakkunniga vid inrättandeprövning av program 

Sakkunnig   10 000 kr 

Opponentskap 

Fakultetsopponent  12 000 kr 

Opponent vid licentiatseminarium 6 000 kr 


