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HØRINGSSVAR - ENDRING I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVEN OPPFØLGING AV
KVALITETSMELDING MV
Vi viser til e-post 29. september 2017 med vedlegg fra Kunnskapsdepartementet om
utsendelse av endringer i universitets- og høgskoleloven, på høring. Politidirektoratet har i epost 6. oktober s.å. bedt om at Politihøgskolens merknader til høringen sendes til direktoratet.
Nedenfor følger våre merknader til Kunnskapsdepartementets forslag.
Ad 1.2 Sensorveiledning
Politihøgskolen praktiserer bruk av sensorveiledninger ved eksamener på Bachelor og Master
og de fleste eksamener på etter- og videreutdanning. Gode ordninger for sensur er nødvendig
for en uhildet og rettferdig karaktersetting og dermed for studentenes rettssikkerhet.
Sensuren må organiseres på en måte som bidrar til å sikre utdanningskvaliteten og som inngir
tillit både hos studentene og mottakerne av kandidatene. Politihøgskolen støtter følgelig
departementets forslag om å lovfeste krav om sensorveiledning ved eksamen.
Ad 1.3 Virkning av ny sensur
Kunnskapsdepartementets forslag til ny formulering § 3-9 femte ledd under punkt 7
Lovforslagene fremstår som hensiktsmessig. Politihøgskolen slutter opp om dette lovforslaget.
Ad 1.4 Sensors valg av skriftlig eller muntlig begrunnelse
Politihøgskolen er også av den oppfatning om at det er institusjonene selv som bør avgjøre
om begrunnelse skal gis skriftlig eller muntlig, jf. lovforslaget § 5-3 annet ledd tredje
punktum under punkt 7 Lovforslagene.
Ad 1.5 Vesentlig karakteravvik
Politihøgskolen er blant institusjonene som har opplevd enkelte eksempler på store
karakteravvik (to karakterer eller mer) mellom ordinær- og klagesensur. Vi arbeider derfor
med å forbedre sensorveiledningene slik at dette ikke skal forekomme. Politihøgskolen stiller
seg imidlertid tvilende til at man kan gjøre et sensorvedtak ugyldig (i henhold til
forvaltningsloven) slik det foreslås i vedtaket, og kan på denne bakgrunn ikke støtte dette
forslaget.
Ad 1.6 Klage på gruppeeksamen
Politihøgskolen støtter lovforslaget om at studenter skal ha individuell klagerett på
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gruppeeksamen jf. § 5-3 fjerde ledd under punkt 7 Lovforslagene. Vi vil likevel gjøre
oppmerksom på at studentene sannsynligvis vil synes at det er merkelig at samme
eksamensbesvarelse har to forskjellige karakterer.
Ad 2. Institusjonens mulighet til selv å fastsette spesielle opptakskrav.
Politihøgskolens forskrift om opptak til politiutdanningen fastsettes av
beredskapsdepartementet, og vi har derfor ingen innspill til dette lovforslaget.
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og

Ad 3. Utestenging på grunnlag av vedtatt forelegg
Politihøgskolen er unntatt UH-lovens § 4.9, da dette følger av Politilovens § 24b. Vi har
følgelig ingen innspill til dette forslaget.
Ad 4. Bestemmelser om behandling av personopplysninger, 5. Språklige og tekniske
endringer og 6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Politihøgskolen støtter forslagene under punkt 4 og 5. Med hensyn til punkt 6 har ikke
Politihøgskolen sett nærmere på hvilke økonomiske og administrative konsekvenser
forslagene kan ha for Politihøgskolen. Det kommer vi eventuelt tilbake til i styringsdialogen
med Politidirektoratet.
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