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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I UNIVERSITETSOG HØYSKOLELOVEN
Jeg viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev 10. juli 2013 og tilhørende
høringsnotat, med forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven.
Noen av forslagene er knyttet til saker behandlet her, og jeg finner derfor grunn til kort
å kommentere disse.
I uttalelse 13. februar 2012 i sak 2011/1883 kom jeg til at det ved dekning av
advokatsalær etter universitets- og høyskoleloven (univl.) § 4-10 femte ledd kreves et
mer bindende regelverk enn et rundskriv, dersom salærsatsen skal begrenses til den
offentlige salærsats. Departementet har nå foreslått å ta inn en slik begrensning i
univl. §§ 4-8, 4-9, 4-10 og 4-11.
I brev 5. februar 2013 ba jeg departementet vurdere reguleringen av doktoranders
rettsstilling i saker om bedømmelse av doktorgradsavhandlinger. Bakgrunnen var
uttalelse i sak 2012/1158 hvor jeg ikke kunne se at Universitetet i Bergen hadde
tilstrekkelig hjemmel i loven til å vedta egne bestemmelser om tvungen avslutning av
doktorgradsutdanning i saker om bedømmelse av ph.d.-avhandling. Departementet har
nå fulgt opp dette med å foreslå et nytt sjette ledd til univl. § 4-8, om tvungen
avslutning ved vesentlig mislighold av en ph.d.-avtale eller ved forsettlig eller grov
uaktsom vitenskapelig uredelighet, og klageadgang til slike vedtak.
I sak 2012/1824 hadde Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
kommet til at 290 studenter ikke hadde adgang til å påklage vedtak om annullering av
eksamen for samtlige, på grunn av formelle feil ved eksamensavviklingen. Jeg kom i
uttalelse 14. august 2012 til at studentene hadde klageadgang på vedtaket, og
departementet har nå foreslått å lovfeste klageretten i univl. § 5-2.
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De foreslåtte lovendringsforslagene vil bidra til å skape større forutsigbarhet og
rettssikkerhet på de saksområdene som her er omtalt. Jeg vil således uttrykke min
tilfredshet med departementets oppfølgning.
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