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Svar på henvendelse om tolkning av universitets- og høyskoleloven § 3-9 

Vi viser til henvendelser 7. august og 26. september 2019 om tolkning av universitets- og 

høyskoleloven (uhl.) § 3-9 fjerde ledd om fristen for sensur. 

 

Etter uhl. § 3-9 fjerde ledd skal sensuren foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner 

gjør det nødvendig å bruke mer tid. Bestemmelsen har sitt opphav i Ot.prp.nr.62 (1988-1989) 

Lov om universiteter og vitenskapelige høyskoler. Her står det på side 47: "I siste ledd har 

man ført inn bestemmelsen at sensuren til vanlig skal foreligge innen tre uker. Dette er gjort 

av hensyn til studentene. Selv om det nok kan være problemer i enkelte fag å gjennomføre 

sensuren innen denne fristen, mener man at bestemmelsen er så viktig at av hensyn til 

studentene at det er forsvarlig å fastsette en slik bestemmelse." 

 

Ved Stortingets vedtak av ny universitetslov i 1995 ble det i § 50 nr. 4 fastsatt en 

bestemmelse som tilsvarer dagens § 3-9 fjerde ledd. Det ble i 1995 tilføyd tre alternative 

unntak fra den normale fristen på tre uker, og som innebærer at styret selv kan fastsette 

unntak for enkelteksamener, midlertidig generelt unntak i forskrift, og unntak i forskrift for 

avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. I forarbeidene til universitetsloven av 

1995, Ot.prp. nr. 85 (1993-1994), står det i merknaden til bestemmelsen på side 76: 

"Terskelen for unntak begrunnet i sensormangel må være svært høy, og begrunnelsesplikten 

tung. Dette ivaretas best ved å legge avgjørelsen utenfor fagmiljøet selv. Nødvendigheten av 

unntak begrunnet i sensormangel forutsettes løpende vurdert av styret."  

 

Kravet om at sensuren skal foreligge innen tre uker, med mindre særlige grunner gjør det 

nødvendig å bruke mer tid, innebærer samtidig at institusjonene selv har et rom for å vurdere 

hva som eventuelt må regnes som særlige tilfeller og som kan begrunne at det brukes lenger 

tid. Verken loven eller forarbeidene avklarer nærmere hva som kan utgjøre særlige grunner, 

utover at det på samme måte som ved bruk av unntaksbestemmelsene nevnt over, må 

forutsettes at terskelen for å utsette fristen må være høy. Når eksamen for eksempel 

avholdes rett før eller i forbindelse med en høytid er det som regel flere arbeidsdager som 
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bortfaller. Departementet ser at det i slike tilfeller kan anføres å foreligge særskilte grunner i 

lovens forstand. Departementet forutsetter at universitetene og høyskolene ved planlegging 

og gjennomføring av eksamen legger universitets- og høyskoleloven til grunn, og samtidig 

sikrer en personalforvaltning som er forsvarlig og i tråd med de krav som følger av 

arbeidsmiljøloven og annet lovverk.  

 

Den aktuelle bestemmelsen i § 3-9 fjerde ledd har, som det fremgår over, hatt samme 

innhold siden 1995. Regjeringen har satt ned et utvalg som nå gjennomgår regelverket for 

universiteter og høyskoler. Utvalget skal levere sine forslag til departementet i februar 2020. 

Departementet vil i oppfølgingen av utvalgets rapport vurdere behovet for presiseringer i 

lovens bestemmelser om eksamen og sensur. 

 

Med hilsen 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Mathilde Nordlie 

førstekonsulent 
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