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Høring - endring i universitets- og høyskoleloven oppfølging av 
Kvalitetsmeldingen mv. 
 

Vi viser til høringsbrev 26. september 2017 med forslag til endringer i lov om universiteter og 

høyskoler. Universitetets- og høgskolerådet (UHR) har følgende kommentarer: 

 

§ 4-15. Innhenting og behandling av personopplysninger til studieadministrative formål 

Den kommende loven om personopplysninger stiller krav til tydelig presisering hva de 

innhentede personopplysningene skal benyttes til. UHR stiller i den sammenheng spørsmål 

ved om begrepet «studieadministrative formål» er det mest hensiktsmessige å bruke i 

overskriften av § 4-15. Det vil kunne tenkes formål, blant annet knyttet til kvalitetsutvikling 

av utdanningene, der det også kan vise seg nyttig med tilgang til personopplysninger, for 

eksempel i læringsstøttesystemer og eksamenssystemer. Dette vil handle om 

kvalitetsutvikling av utdanningene. En streng tolkning av «studieadministrative forhold» vil 

kunne sette strengere begrensninger enn det som er hensiktsmessig.  

 

§ 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse 

4. ledd 

UHR er prinsipielt for å ha like regler for studentene der det ikke er et begrunnet behov for 

ulikheter. Den foreslåtte endringen vil sikre studentenes mulighet til å påklage 

eksamensresultatet uavhengig av resten av gruppen, men det vil også medføre at en og samme 

eksamensbesvarelse kan ende opp med flere karakterer knyttet til seg. UHR viser til 

institusjonenes høringsuttalelser. 

6. ledd 

Forslaget om ny vurdering dersom klagesensur og opprinnelig sensur har stort sprik medfører 

en rekke juridiske og praktiske problemstillinger. UHR ser det også som problematisk at det 

åpnes for at institusjonene selv skal utarbeide rutiner for hvordan dette skal gjennomføres. Det 

vil åpne for ulike løsninger ved institusjonene, uten at dette nødvendigvis er hensiktsmessig. 

Vi viser for øvrig til institusjonenes høringsuttalelser. 

 

§ 7-8 Rapportering til database for statistikk om høyere utdanning 

I (1) foreslås teksten: Formålet med behandling av personopplysninger i en database for 

statistikk om høyere utdanning er å legge til rette for statistikk, utredning og forskning om 

høyere utdanning, og for departementets forvaltning og styring av høyere utdanning. 

I dette punktet bør det også presiseres utdanningsinstitusjonenes behov for tilgang til denne 

typen data. Det må være en grunnleggende forutsetning at institusjonenes eierskap til egne 

data sikres.  

 
 



 
 

For øvrig støttes de foreslåtte endringene. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Mari Sundli Tveit Alf Rasmussen 

styreleder generalsekretær 

 

  
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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