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Vedrørende klager over censor

11. december 2018 sendt Styrelsen for forskning Professions- og Erhvervsrettede Videregående
Uddannelser et hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser,
erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m.
Formålet med hyrdebrevet var at gøre institutionerne opmærksomme på de krav, som de skal opfylde, og
de hensyn, de skal varetage, i forbindelse med bedømmelse, herunder ekstern bedømmelse med
beskikkede censorer (censur).1 I hyrdebrevet beskrives de væsentligste regler mv. på censorområdet.
Hyrdebrevet behandlede 10 tematikker herunder tematikken Censorkorpsets juridiske status og indstilling
af censorer til beskikkelse og afbeskikkelse.
Her skriver Styrelsen følgende om censorkorps juridiske status:
”Et censorkorps er uafhængigt af uddannelsesinstitutionerne og er som følge heraf at betragte som en selvstændig
offentlig myndighed, og dets virksomhed er omfattet af de bestemmelser, der gælder for offentlige myndigheder, f.eks.
databeskyttelsesreglerne og reglerne om journalisering m.v. Ligeledes er censorerne under-agt de for offentligt ansatte
gældende regler, f.eks. reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.”

Her skriver Styrelsen følgende om censorkorps afbeskikkelse:
Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bringe en censorbeskikkelse til ophør, inden udløbet af den 4-årige periode.
Det kan f.eks. ske på baggrund af oplysninger fra den relevante kompetente myndigheds autorisationsregister1, eller
hvis en censor ikke lever op til værdighedskravet3.

Værdighedskravet lyder:
Værdighedskravet (dekorumkravet) gælder for offentligt ansatte. Kravet om værdighed/dekorum
går ud på, at offentligt ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som
uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

1

Dette handler om de professionsuddannelser, som har et autorisationsregister, fx sygeplejersker.

Jf. Eksamensbekendtgørelsen BEK nr 1500 af 02/12/2016 § 27. skal ”Censorerne i hvert censorkorps
vælger for en 4-årig periode en censorformand og en eller flere næstformænd”.
Formandskabet skal ifølge styrelsen se sig som, formandskab for en selvstændig offentlig
myndighed censorkorpset.
JF. Eksamensbekendtgørelsen nr 1081 af 28/08/2018 Stk. 5. Styrelsen kan bringe en censorbeskikkelse til
ophør inden periodens udløb, herunder på baggrund af tilsynsoplysninger fra den relevante kompetente
myndigheds autorisationsregister.
Stk. 6. Styrelsen kan sætte en censorbeskikkelse i bero, mens styrelsen undersøger, om der er grundlag for at
bringe beskikkelsen til ophør.«
Det er dermed formandskabets opgave at tage sig af tilsynet med censorer, herunder evt. klager.
Censorformandskabet for pædagoguddannelsen har beskrevet følgende procedure ved
modtagelse af en klager over censorer.
Når klagen modtages, sendes den til censor, sammen med denne vejledning og til formandskabet.
Klagen arkiveres i sekretariatet. (Databeskyttelsesloven)
Censor har mulighed for skriftligt at udtale sig til formandskabet. Forvaltningsloven Kap. 5 §9.
(Partshøring). Svaret arkiveres i sekretariatet. (Databeskyttelsesloven)
Censor tilbydes en samtale med censorformandskabet.
Hvis klagen er af en sådan karakter at der opstår tvivl om der skal træffes afgørelse af Styrelsen
skal formandskabet give censor en skriftlig begrundelse til censor. Forvaltningsloven Kap. 6 § 22
(Begrundelse).
Hvis der ikke opstår tvivl, henlægges sagen.

