P3(36,73 FORSVARET
Forsvarets

hogskole
1 av 2

Vår saksbehandler
Borghild Boye, bboye@mil.no
+4723 09 57 55, 0510 5755
FHS/STAB/KOMPKTR

Vår dato
2013 10 10

Vår referanse
2013/017660 006/FORSVARET/274

Tidligere dato
2013 09 24

Tidligere referanse
2013/17660-005

-

-

-

-

Til

Kopi til

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

Forsvarsstaben

-

Høringsuttalelse fra Forsvarets høgskole vedrørende forslag til endringer i
universitets- og høyskoleloven
Forsvarets høgskole (FHS)har med brev av 10.juli 2013 mottatt høringssak fra
Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven.
Høringsuttalelse

FHSmener det er positivt av lovens tekst på flere områder er blitt klarere. Vi har imidlertid en
anmerkning når det gjelder forslaget om å stryke "styret selv" i § 4-7 første og annet ledd, slik at det nå
bare blir institusjonens klagenemnd som kan fatte vedtak om annullering av eksamen som følge av
fusk og vedtak om annullering av innpassing av studier ved falsk dokumentasjon. FHSer ved forskrift
om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og
høyskoler unntatt fra bestemmelsen om klagenemnd (§ 5-1). Fuskesaker behandles i et skoleråd, som
er et rådgivende organ for sjef FHSi saker som gjelder studenter. Skolerådet avgir innstilling om
vedtak til sjef FHSsom i egenskap av høgskolens styre (jf. innlemmingsforskriften) fatter vedtak om
annullering. Sjef FHSønsker å beholde myndigheten til å fatte slike vedtak. Ordningen med skoleråd
gjelder for alle utdanningsinstitusjoner i Forsvaret, og det er ønskelig at dette rådet fortsatt skal ha en
rådgivende funksjon. FHSer i likhet med øvrige høgskoler i Forsvaret også unntatt fra lovens § 4-8, og
det er sjef FHSsom fatter vedtak om bortvisning (relegering) etter innstilling fra skolerådet. Da vedtak
om annullering og vedtak om relegering henger sammen, er det ønskelig med lik beslutningsprosess.
Pådenne bakgrunn ber FHSom at det i § 4-7 første og annet ledd lages en tilføyelse om hvem som
kan fatte vedtak om annullering for institusjoner som er unntatt fra bestemmelsen om klagenemnd.
Vårt forslag til slik tilføyelse er: For institusjoner som er unntatt fra bestemmelsenom klagenemnd, gjelder
at øversteleder eller det organ ledelsenhar delegert slik fullmakt til, fatter vedtak om annullering.
Også når det gjelder vedtak etter § 5-2 slår unntaket fra kravet om klagenemnd inn. Vi vil derfor foreslå
at det i § 5-2 femte ledd lages en formulering som tar høyde for dette. Vårt forslag til slik formulering
er: For institusjoner som er unntatt fra bestemmelsenom klagenemnd, gjelder at vedtak etter denne
bestemmelsenkan påklages til institusjonens øversteleder eller det organ ledelsenhar delegert slik fullmakt
til.
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