
Lovvedtak 65
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 318 L (2017–2018), jf. Prop. 64 L (2017–2018)
I Stortingets møte 31. mai 2018 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

I
I lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
gjøres følgende endringer:

§ 2-1 første ledd skal lyde:

(1) NOKUT er et statlig forvaltningsorgan som er fag-
lig uavhengig i oppgavene nevnt i tredje og fjerde ledd.

§ 3-9 annet og femte ledd skal lyde:

(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve,
bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når re-
sultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter
for vedkommende studium. Det skal være minst to sen-
sorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kan-
didatenes selvstendige arbeid i høyere grad. Det skal ut-
arbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener.

(5) Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 benyttes
minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring
kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den
endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skrift-
lig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur
av den skriftlige del av eksamenen, holdes ny muntlig
prøve til fastsetting av endelig karakter.

§ 4-8 annet og femte ledd skal lyde:

(2) En student som grovt klanderverdig har opp-
trådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse
for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller an-
dre som studenten har å gjøre med som del i klinisk un-

dervisning eller praksisstudier, eller som gjør seg skyldig
i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig
opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv
eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra
studier med klinisk undervisning og praksisstudier og
fratas retten til å gå opp til eksamen i disse studiene ved
institusjoner under denne lov i inntil tre år. Institusjo-
nen skal informere Helsedirektoratet om utestenging et-
ter dette alternativ når det gjelder studenter som følger
utdanninger som kan utløse rett til autorisasjon etter
helsepersonelloven § 48 første ledd.

(5) Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat
eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller ute-
stenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter før-
ste ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av institusjo-
nen, etter sats fastsatt etter forskrift om salær fra det of-
fentlige til advokater mv. 3. desember 1997 nr. 1441. Fin-
ner styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1,
at det er brukt lengre tid enn hva som er rimelig og nød-
vendig, kan salæret settes ned. Vedtak om salærnedset-
telse kan påklages til departementet eller særskilt klage-
organ oppnevnt av dette, jf. § 5-1 syvende ledd.

§ 4-9 tredje ledd skal lyde:

(3) Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for for-
hold som innebærer at hun eller han må anses som
uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, bar-
nehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra prak-
sisstudier eller klinisk undervisning hvor slik deltakelse
Beriktiget
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må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt stu-
denten får med disse i denne forbindelse.

§ 4-14 skal lyde:
§ 4-14 Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

(1) Nasjonal vitnemåls- og karakterportal skal sikre
sannferdig informasjon om vitnemål og karakterer og
forhindre bruk av forfalskede vitnemål og karakterut-
skrifter. Staten ved departementet eier portalen.

(2) En persons fødselsnummer, D-nummer og in-
formasjon som kan identifisere utdanningsinstitusjone-
ne som i databasene sine har opplysninger om personens
utdanningsresultater, innhentes automatisk til porta-
len, uavhengig av om portalen er tatt i bruk av den infor-
masjonen gjelder. Vitnemål og karakterer skal kun inn-
hentes fra utdanningsinstitusjonene når portalen er tatt
i bruk av den informasjonen gjelder. Den personen in-
formasjonen gjelder for, bestemmer hvem som skal få
tilgang til informasjonen i portalen, hvilken informa-
sjon de skal få tilgang til, og for hvilket tidsrom.

(3) Forvaltningsorganet som er ansvarlig for Vitne-
målsportalen, er også behandlingsansvarlig for person-
opplysningene i portalen. Departementet kan gi forskrift
om portalen, blant annet om hvilke opplysninger som
skal registreres og hvordan opplysningene skal behandles.

Ny § 4-15 skal lyde:
§ 4-15 Innhenting og behandling av personopplysninger i 
studieadministrative systemer

(1) Utdanningsinstitusjonen kan behandle person-
opplysninger om en søker, student eller doktorgradskan-
didat når formålet med behandlingen er å ivareta den re-
gistrertes rettigheter, eller å oppfylle institusjonens opp-
gaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

(2) Utdanningsinstitusjonen kan behandle opplys-
ninger om navn, fødselsnummer, midlertidig fødselsnum-
mer, D-nummer og karakterer fra videregående opplæ-
ring og universiteter og høyskoler hentet fra offentlige
myndigheter, offentlige systemer for vitnemål, statlige, fyl-
keskommunale og private utdanningsinstitusjoner når
dette er nødvendig for å oppfylle formålet som er nevnt i
første ledd. Innhenting av opplysningene kan skje elektro-
nisk.

(3) Utdanningsinstitusjonen kan også behandle opp-
lysninger om helse, sosiale forhold og andre sensitive opp-
lysninger som studenten selv har gitt institusjonen, eller
har samtykket til at institusjonene skal få, når disse opp-
lysningene er nødvendige for formål som nevnt i første
ledd. Disse begrensningene i institusjonens adgang til å
behandle opplysninger om helse, sosiale forhold og andre
sensitive opplysninger gjelder ikke for nødvendig behand-
ling etter §§ 4-10 og 4-12.

(4) Utdanningsinstitusjonen kan fatte vedtak ved helt
eller delvis automatisert saksbehandling i sine studiead-
ministrative systemer. Den personen som vedtaket retter

seg mot, kan kreve at vedtaket overprøves manuelt av ut-
danningsinstitusjonen.

(5) Utdanningsinstitusjonen kan motta og behandle
studentens politiattest elektronisk i sine studieadminis-
trative systemer på studier der det kreves at studenten
skal legge frem politiattest, jf. § 4-9. Politiattest som er ut-
stedt og signert digitalt, kan kun leveres til utdanningsin-
stitusjonen i digital form. Det forutsettes at studenten selv
innhenter og formidler politiattesten til utdanningsinsti-
tusjonen.

(6) Departementet kan gi forskrift om behandling og
registrering av personopplysninger i studieadministrative
systemer.

Ny § 4-16 skal lyde:
§ 4-16 Innhenting og behandling av personopplysninger i 
Samordna opptak

(1) Samordna opptak er en nasjonal samordningstje-
neste for behandling av søknader om opptak til høyere ut-
danning. Samordna opptak, utdanningsinstitusjonene og
andre organer som deltar i det samordnede opptaket kan
behandle personopplysninger om en søker, når formålet
er å behandle en søknad om opptak til høyere utdanning.

(2) Bestemmelsene i § 4-15 annet, tredje og fjerde ledd
gjelder tilsvarende for Samordna opptak.

(3) Forvaltningsorganet som er ansvarlig for Samord-
na opptak er behandlingsansvarlig for personopplysnin-
gene i det samordnede opptaket. Departementet kan gi
forskrift om behandling og registrering for det samordne-
de opptaket.

§ 5-3 skal lyde:
§ 5-3 Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse

(1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for ka-
rakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig
eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må
krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter
at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må
krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt
karakteren elektronisk og kan fremsette krav om be-
grunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke
fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjør-
ing må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra
kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke
mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker
etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen
skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er
lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av
kandidatens prestasjon. Institusjonen bestemmer om
sensor skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.

(3) Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for
kandidatene etter at karakterer er fastsatt.

(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren
for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksa-
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mensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da fore-
tas. Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En
eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for
den som har klaget. Ved ny sensurering skal sensorene
ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for
denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er krav
om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over
formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling el-
ler gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klage-
fristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått be-
grunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen be-
stemme om kandidaten skal fremsette klage etter vur-
dering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering,
eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag,
emne eller emnegruppe er kunngjort.

(5) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering
av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar
seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare
påklages når prøven ikke er bestått. Institusjonen kan,
dersom sensurtidspunktet kunngjøres senest når for-
prøven avholdes, fastsette kortere klagefrist enn tre uker
ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes
kortere enn én uke.

(6) Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller
flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdan-
ningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før en-
delig karakter fastsettes.

(7) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne
paragrafen kan ikke påklages.

§ 5-4 skal lyde:
§ 5-4 Organ for internasjonalt utdanningssamarbeid

(1) Departementet har opprettet et forvaltningsorgan
som skal arbeide for å samordne og fremme internasjo-
nalt utdanningssamarbeid gjennom hele utdanningslø-
pet. Forvaltningsorganet er administrativt underlagt de-
partementet.

(2) Enkeltvedtak om tildeling av midler som forvalt-
ningsorganet fatter, kan påklages til det organet som har
delegert vedtaksmyndigheten. Klageorganet kan ikke
overprøve forvaltningsorganets skjønnsmessige vurde-
ringer.

(3) Departementet kan gi forskrift om forvaltnings-
organets saksbehandling, mandat, organisering og øvri-
ge administrative forhold.

§ 6-5 skal lyde:
§ 6-5 Midlertidig ansettelse i undervisnings- og forsker-
stillinger

(1) Dersom det til fast undervisnings- og forskerstil-
ling ved en høyere utdanningsinstitusjon ikke har
meldt seg søker som etter fastsatte vilkår eller ansettel-
sesmyndighetens vurdering er klart kvalifisert for fast
ansettelse, og det ikke er sannsynlig at kvalifisert søker

vil melde seg ved ny kunngjøring, kan likevel en søker
ansettes for begrenset tid når:
a) muligheten for tidsbegrenset ansettelse er nevnt i

kunngjøringen, og
b) vedkommende, etter ansettelsesmyndighetens vur-

dering, har forutsetninger for å skaffe seg de nød-
vendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperio-
den.

Ansettelsesmyndigheten fastsetter ansettelsesperioden,
som ikke må vare over tre år. Ansettelsesperioden kan li-
kevel forlenges med den tid det tar å få gjennomført en
forsvarlig vurdering av vedkommendes kvalifikasjoner,
men ikke ut over seks måneder. Tidsrommet kan deret-
ter ikke forlenges, og ny tidsbegrenset ansettelse av ved-
kommende kan heller ikke skje. Ved utløpet av ansettel-
sesperioden har vedkommende krav på å bli vurdert for
fast ansettelse før stillingen kunngjøres på ny. Blir ar-
beidstakeren ikke funnet kvalifisert til fast ansettelse, må
vedkommende fratre uten oppsigelse, selv om ansettelses-
tiden har vart i mer enn tre år.

(2) Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som
tilfredsstiller kompetansekravene for ansettelse etter
første ledd, og det på grunn av undervisningssituasjo-
nen er helt nødvendig å foreta ansettelse, kan det foretas
midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling
som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene
til.

(3) Permisjoner som vedkommende har krav på et-
ter lov eller tariffavtale, skal ikke medregnes ved bereg-
ning av ansettelsesperioden etter første og annet ledd.

(4) Ved statlige universiteter og høyskoler skal vikar
for arbeidstaker som har permisjon for å være valgt eller
åremålsansatt leder fratre stillingen uten oppsigelse når
stillingens faste innehaver gjeninntrer, selv om vikariatet
har vart i mer enn tre år. Har vikariatet vart i mer enn tre
år, skal vedkommende om mulig tilbys annen passende
stilling i virksomheten. Vikaren har også fortrinnsrett til
ansettelse i staten på samme vilkår som etter statsansatte-
loven §§ 19 og 24. Fortrinnsrett til ansettelse i staten inn-
trer ved fratreden og varer inntil to år etter fratreden.

§ 7-6 annet og tredje skal lyde:
(2) Avgjørelse om generell godkjenning etter § 3-4,

godskriving og faglig godkjenning etter § 3-5, opptak av
studenter etter §§ 3-6 og 3-7, rett til å gå opp til eksamen
etter § 3-10, rett til utsatt eksamen etter § 4-5, annulle-
ring av eksamen eller prøve etter § 4-7, bortvisning og
utestenging etter §§ 4-8 til 4-10, tvungen avslutning av
doktorgradsutdanning etter § 4-13 og klage over for-
melle feil ved eksamen etter § 5-2, regnes som enkelt-
vedtak etter forvaltningsloven. Det samme gjelder ved-
tak om tilrettelegging etter § 4-3, vedtak om sensur etter
§ 3-9 og klage på karakterfastsetting etter § 5-3.
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(3) Universiteter og høyskoler skal regnes som of-
fentlige organer etter likestillings- og diskrimineringslo-
ven § 28.

Ny § 7-8 skal lyde:
§ 7-8 Rapportering til database for statistikk om høyere 
utdanning

(1) Personopplysninger som nevnt i annet og tredje
ledd kan behandles i en database for statistikk om høyere
utdanning for å legge til rette for å utarbeide statistikk, og
å gjennomføre utredninger og forskning, og for departe-
mentets forvaltning og styring av høyere utdanning.

(2) For studenter ved universiteter og høyskoler kan
følgende personopplysninger behandles:
a) fødselsnummer
b) midlertidig fødselsnummer
c) navn
d) statsborgerskap
e) opplysninger knyttet til utdanning fra universiteter og

høyskoler som studieprogresjon og karakterer
(3) For doktorgradskandidater og ansatte ved univer-

siteter og høyskoler kan følgende personopplysninger be-
handles:
a) fødselsnummer
b) midlertidig fødselsnummer
c) ID-type og ID-nummer
d) navn
e) statsborgerskap
f ) opplysninger knyttet til stillingsforhold og finansier-

ing av stillingen
(4) Departementet kan pålegge universiteter og høy-

skoler å rapportere personopplysninger som nevnt i annet
og tredje ledd til databasen for statistikk om høyere ut-
danning. Innhenting av opplysningene kan skje elektro-
nisk.

(5) Personopplysningene i databasen kan utleveres
og sammenstilles til forskning og utredning i samsvar med
formålet i første ledd. Opplysningene kan også utleveres
til andre departementer og statlige organer som etter per-
sonopplysningsloven har adgang til å behandle slike opp-
lysninger.

(6) Departementet er behandlingsansvarlig for data-
basen. Departementet kan gi forskrift om behandlingen
av opplysninger i databasen.

§ 8-1 annet ledd skal lyde:

(2) Styret skal ha representanter fra studenter og an-
satte. Styret skal ha en sammensetning på minst fem
medlemmer. Hvis styret har mer enn ti medlemmer,
skal hver av gruppene studenter og ansatte ha minst to
medlemmer hver. Kravene i likestillings- og diskrimine-
ringsloven § 28, jf. § 7-6 tredje ledd, om representasjon
av begge kjønn, skal være oppfylt innen den enkelte
valgkrets.

§ 8-4 tredje ledd skal lyde:

(3) Hvis departementet ber om det, skal nærstående
til private universiteter og høyskoler gi departementet
innsyn i dokumentasjon om avtaler som nevnt i første
ledd.

§ 8-5 skal lyde:
§ 8-5 Tilsyn

(1) Departementet fører tilsyn med private universi-
teter og høyskoler.

(2) Private universiteter og høyskoler plikter å bistå
under tilsynet. De skal gi opplysninger som kan ha be-
tydning for oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av
denne loven. Departementet kan kreve at institusjonen
dokumenterer og redegjør for slike opplysninger, for ek-
sempel ved å utlevere eller sammenstille regnskapsmate-
riale med bilag, korrespondanse og styreprotokoller.
Tilsynsmyndigheten skal få adgang til de lokalene institu-
sjonen disponerer.

(3) Tilsynsmyndigheten kan kreve at revisor og regn-
skapsfører utleverer opplysninger etter andre ledd uten
hinder av lovbestemt eller avtalt taushetsplikt.

(4) Departementet kan gi forskrift om institusjo-
nens plikt til å bistå under tilsynet, blant annet om hvor-
dan opplysninger skal gis, og om adgang til institusjo-
nens lokaler.

§ 8-6 skal lyde:
§ 8-6 Rapportering

(1) Private universiteter og høyskoler skal rapporte-
re regnskapsinformasjon og sammenstilte data om stu-
dietilbud, studenter og personale til departementet.

(2) Private universiteter og høyskoler må gi særskilt
melding til departementet ved fusjon, fisjon, salg, om-
danning og avvikling av virksomheten. De skal melde
fra før slike endringer gjennomføres.

(3) Departementet kan gi forskrift om private insti-
tusjoners rapporteringsplikt og meldeplikt, hva rapporte-
ringer skal inneholde og formkrav.

§ 8-7 annet ledd skal lyde:

(2) Private universiteter og høyskoler skal ha et øko-
nomisk skille mellom de akkrediterte delene av virk-
somheten og de ikke-akkrediterte delene av virksomhe-
ten. Regnskapene skal kunne dokumentere at institusjo-
nen opprettholder et slikt skille mellom delene av virk-
somheten.

§ 8-8 skal lyde:
§ 8-8 Pålegg om retting

Hvis departementet avdekker brudd på bestemmel-
ser gitt i eller i medhold av denne loven eller i grunnlaget
for tilskuddet, kan departementet pålegge institusjonen
å rette dette innen en gitt frist.
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§ 8-9 skal lyde:
§ 8-9 Krav om tilbakebetaling av statstilskudd

Hvis statstilskudd disponeres i strid med bestem-
melser gitt i eller i medhold av denne lov eller grunnla-
get for tilskuddet, kan departementet kreve tilskuddet
tilbakebetalt. Vedtak om tilbakebetaling av statstil-
skudd er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 8-10 første ledd skal lyde:
(1) For å sikre at pålegg som er gitt etter § 8-8 blir

fulgt, kan departementet bestemme at den pålegget ret-
ter seg mot, skal betale en tvangsmulkt til staten.
Tvangsmulkten fastsettes som løpende dagsmulkt fra
utløpet av fristen som er satt i pålegget, og inntil forhol-
det er rettet.

§ 8-11 første og annet ledd skal lyde:
(1) Hvis en institusjon overtrer bestemmelser gitt i el-

ler i medhold av denne loven, kan departementet ilegge
institusjonen et overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyr
kan ilegges foretak selv om ingen enkeltperson har ut-
vist skyld.

(2) Størrelsen på overtredelsesgebyret fastsettes i
hvert enkelt tilfelle. Et endelig vedtak om overtredelses-
gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 8-12 første ledd skal lyde:
(1) Hvis en institusjon ikke retter alvorlige forhold

som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne loven, innen fristen etter § 8-8, kan departemen-
tet trekke akkrediteringen av institusjonen eller studie-
tilbudet tilbake.

§ 9-4 niende ledd skal lyde:
(9) Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven

§ 28 om representasjon av begge kjønn skal være opp-
fylt innen den enkelte valgkrets.

§ 10-3 femte ledd skal lyde:
(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede øko-

nomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med de-
partementets generelle bestemmelser om økonomifor-
valtningen og forutsetninger for tildeling av bevilgnin-
ger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret bud-
sjettforslag og årsregnskap, og holder rektor løpende
orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet
og om andre forhold av betydning for institusjonenes
virksomhet.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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