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Høringsvar til forslag om ny forskrift om nasjonal vitnemåls- og 
karakterportal 
 

 

Vi viser til forslag til forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal sendt på høring 

19.09.16. Universitets- og høgskolerådet (UHR) takker for muligheten til å komme med 

innspill. Saken har vært diskutert i vårt studieadministrative utvalg og UHR har på bakgrunn 

av denne behandlingen noen kommentarer til forslaget. 

 

Innledningsvis vil vi understreke at det er meget bra at en slik vitnemåls- og karakterportal 

kommer på plass nå. Denne portalen vil effektivisere og lette arbeidet med å gi ut 

karakterutskrifter og godkjenne og innpasse ekstern utdanning betraktelig på 

utdanningsinstitusjonene. 

 

UHR fraråder å endre den tidligere etablerte praksisen med at studenter (brukere av 

Vitnemålsportalen) ikke har mulighet til å holde tilbake informasjon om enkeltresultater som 

inngår i en grad. I en slik situasjon vil ikke brukeren kunne dokumentere at vedkommende har 

en fullført grad. Dersom brukeren har mer enn en grad, mener vi det bør gå an å fremvise kun 

den som er mest relevant. Det bør også være mulig å avstå fra å dele resultater fra 

enkeltemner som ikke inngår i en grad. 

 

I § 5 Deling av resultater i forskriftsforslaget er det ikke trukket et tydelig skille mellom 

utdanningsinstitusjoner og potensielle arbeidsgivere når det gjelder hva slags informasjon de 

skal få tilgang til. I merknaden til paragrafen under kapittel 3 står det at portalen kun skal 

formidle resultatene som brukeren har bestemt skal deles, uavhengig av om det er til en 

arbeidsgiver eller en utdanningsinstitusjon. I kapittel 2, Beskrivelse av Nasjonal vitnemåls- og 

karakterportal, står det derimot at når en søker eller student skal levere resultatinformasjon til 

en norsk utdanningsinstitusjon kan portalen benyttes, men da uten at bruker kan begrense 

hvilke resultater som skal overføres – i slike tilfeller kan institusjonen hente resultater fra all 

norsk utdanning. UHR mener at det må komme tydeligere fram i forskriften og merknaden 

når en bruker kan begrense overføringen av resultater og når dette ikke er mulig. 

 

UHR mener at institusjonene på sikt bør gå over til å utstede elektroniske vitnemål når 

Nasjonal vitnemåls- og karakterportal er tatt i bruk. Vi anbefaler at det åpnes for en 

heldigitalisert vitnemålsløsning i departementets regelverk. UHR kan bidra til å utforme 

anbefalte retningslinjer for dette til bruk på institusjonene. 

 

UHR vil til sist legge til at Nasjonal vitnemåls- og karakterportal må kunne kobles sammen 

med StudentWeb. 

 

 
 



 
 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Alf Rasmussen Karen Oldervik Golmen 

generalsekretær seniorrådgiver 

 

  
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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