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INNLEDNING 
 
Felles klagenemnd ble opprettet av Kunnskapsdepartementet ved forskrift nr. 1192 av 
10. oktober 2005. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2006, med siste endring 1. juli 
2019.  
 
Felles klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i 
universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-7(8) og §§ 4-7 til 4-10. Dette omfatter 
klagesaker om annullering av eksamen m.m., utestenging og bortvisning, utestenging 
grunnet straffbare forhold (politiattest), og utestenging etter skikkethetsvurdering. 
Nemndas mandat ble i 2019 utvidet til også å gjelde ansvar for å behandle klager over 
enkeltvedtak truffet med hjemmel i uhl. § 3-7(8). Dette gjelder klagesaker om 
inndragning og karantene som følge av bruk av falske dokumenter ved opptak. Nemnda 
behandler også saker som gjelder nedsettelse av advokatsalær i disse sakene. I tillegg 
behandler nemnda klager på avgjørelser i saker om innsyn etter offentleglova (offl.). 
Saker om partsinnsyn reguleres av forvaltningsloven. Klager på avgjørelser i saker om 
partsinnsyn skal sendes til Kunnskapsdepartementet som rett klageinstans.  
 
Felles klagenemnd fatter endelige vedtak i forvaltningssaken, og avgjørelsene er derfor 
retningsgivende for de vurderinger institusjonene gjør i tilsvarende saker. 
 
 
Nemndas sammensetning i 2019 
 
Fra 01.01.2019 hadde nemnda følgende sammensetning:  
 
Faste medlemmer:  
Marianne Klausen   (leder)      
Bjørn Henning Østenstad   (nestleder)   
Greta Hilding 
Kjetil Sudmann Larssen 
Kristin Fjelde Tjelle 
Mari Arnekleiv Bækkelund  (studentrepresentant) 
Ruben Haugland   (studentrepresentant) 
 
Varamedlemmer:  
Siv Østerud 
Hans-Jørgen Leksen 
Sissel Ettre Solbakken 
Margrete Mork Müller  (studentrepresentant) 
Aleksander Milde   (studentrepresentant) 
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I løpet av året fikk nemnda nye studentrepresentanter. Fra 01.07.2019 hadde nemnda 
følgende sammensetning: 
 
Faste medlemmer:  
Marianne Klausen   (leder)      
Bjørn Henning Østenstad   (nestleder)   
Greta Hilding 
Kjetil Sudmann Larssen 
Kristin Fjelde Tjelle 
Margrete Mork Müller  (studentrepresentant) 
Ruben Haugland   (studentrepresentant) 
 
Varamedlemmer:  
Siv Østerud 
Hans-Jørgen Leksen 
Sissel Ettre Solbakken 
Aleksander Gjøsæter   (studentrepresentant) 
Mari Arnekleiv Bækkelund  (studentrepresentant) 
  
Sekretariat:  
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 
v/seniorrådgivere Ingrid Olsen Fossum og Deeksha Bhatnagar samt rådgivere Edina 
Sulic og Magnus Wiig har i 2019 fungert som klagenemndas sekretariat.  
 
Godkjenning av årsmelding 
Årsmeldingen for 2019 er godkjent av Felles klagenemnd 04.02.2020.  
 

 
Fra venstre: Bjørn Henning Østenstad, Kristin Fjelde Tjelle, Kjetil Sudmann Larssen, Marianne Klausen, Ruben Haugland, 
Margrete Mork Müller og Greta Hilding. Foto: Unit 
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LEDERS BERETNING 
 
I årsmeldingen for 2019 har nemnda innlemmet et eget punkt 
med leders beretning. Formålet og ønske er at lederen for 
Felles klagenemnd skal si noe overordnet om nemndas 
fokusområder, erfaringer og særskilte merknader for året. 
 
Antall klagesaker i 2019 har økt. Dette er for så vidt ikke noe 
nytt. Hvert år siden oppstart i 2006 har det vært en jevn 
økning i klagesaker, med en til nå topp i 2017 med totalt 141 
saker. Ser man bak tallene var likevel 2017 noe spesiell fordi det var en markant økning 
i klager på avslag på innsyn etter offentleglova. Klager på denne type saker falt igjen i 
2018. Året 2017 er derfor neppe representativt for det totale antall saker nemnda skal 
behandle per år. Det er likevel riktig å si at Felles klagenemnd får mer og mer å gjøre 
for hvert år som går.  
 
Hva skyldes dette? I takt med samfunnet for øvrig er også universitet- og 
høyskolesektoren blitt mer rettsliggjort. Studentene har fått flere rettigheter og plikter i 
studieløpet og har i tråd med dette også blitt mer bevisst sine muligheter til å klage på 
vedtak. Med rett til advokatbistand på institusjonens regning og Felles klagenemnds 
begrensede mulighet til å ilegge en strengere reaksjon enn det underinstansen har 
besluttet, har studentene lite å tape på å klage. I fuskesakene er det kanskje et moment 
til ettertanke at så få studenter får medhold i sine klager i nemnda.  
 
Årsmeldingen er ment å speile hva slags juridiske temaer nemnda har arbeidet med i 
2019. I tillegg til å redegjøre for den generelle juridiske forståelsen av regelverket og 
peke på noen særskilte enkeltsaker, har vi i årsmeldingen også i år funnet grunn til å 
løfte frem særskilt aktuelle temaer. Denne gangen er blant annet reglene knyttet til 
samarbeid ved hjemmeeksamen et tema som har vist seg å bli en rettslig utfordring. Hva 
er egentlig ulovlig samarbeid som kan medføre en fuskesak, og er reglene på 
institusjonsnivå tilstrekkelig klare?   
 
Også i 2019 har nemnda behandlet vanskelige skikkethetssaker. Formålet med 
regelverket er at sårbare grupper i samfunnet skal bli håndtert av personer med de beste 
forutsetningene for å ivareta deres ve og vel. Dette er det vanskelig å være uenig i. Et 
viktig formål kan imidlertid ikke gå på bekostning av studentens rettsikkerhet. 
Underinstansens dokumentasjon av de sammensatte og skjønnsmessige vurderingene av 
at en student er uskikket til å bli for eksempel sykepleier eller barnevernspedagog er 
derfor blitt satt på prøve. Flere av vedtakene har de siste årene blitt endret til gunst for 
studenten på grunn av manglende dokumentasjon av de anførte forholdene som 
begrunner uskikketheten. Dette er rettssikkerhet i et nøtteskall. Nemnda vil også i det 
videre holde stort fokus på at underinstansen dokumenterer de faktiske og rettslige 
vurderingene de gjør i disse sakene.   
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Gjennom å behandle klager på ulike spekter av saker får nemnda et overblikk over 
hvordan sakene blir behandlet i hele Norge. Innlegg på den årlige Nasjonale 
konferansen om skikkethetsvurdering i høyere utdanning og deltakelse i forum der ulike 
sider ved saksbehandlingen av disse sakene blir debattert, gir nemnda mulighet til å 
bidra til kompetanseheving. I tillegg blir nemnda kjent med de ulike utfordringene 
sektoren har ved behandling av sakene, noe som i seg selv er verdifullt for et overordnet 
klageorgan.  
 
Vi håper årsmeldingen kan hjelpe utdanningsinstitusjonene og underinstansene til en 
god saksbehandling av sakene og ved dette bidra til likebehandling på tvers av 
universitet- og høgskoler i hele landet.    
 
God lesning! 
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STATISTIKK 
 
Antall saker i 2019 
 
I 2019 fattet Felles klagenemnd vedtak i totalt 122 saker.  
 
I tillegg ble to saker trukket av klager før nemnda tok dem til behandling.  
 
Sakstyper 
 

Sakstype Antall 
Fusk - uhl. § 4-7 (1) bokstav b og/eller uhl. § 4-
8 (3) 

83 

Dokumentfalsk – uhl. § 4-7 (1) bokstav a 
og/eller uhl. § 4-8 (3), og/eller uhl. § 3-7(8) 

8 

Merknader på politiattest - uhl. § 4-9  5 

Skikkethet - uhl. § 4-10 3 

Advokatsalær – uhl. § 4-8(5) 5 

Innsynssaker – offl. 18 

 
 
I den videre fremstillingen er årsmeldingen inndelt i to deler, hvor del 1 omhandler 
studentsaker etter universitets- og høyskoleloven og del 2 er om innsynssaker etter 
offentleglova.  
 
Definisjoner 
 
I årsmeldingen er det benyttet en del juridiske ord og begrep som er definert i enten 
lov, rettspraksis eller juridisk litteratur. For å gi en bedre forståelse for hva som 
skal legges til grunn når disse benyttes har nemnda valgt å innta noen korte 
definisjoner.  
 
Beviskrav – Krav til bevis som stilles for at faktum kan legges til grunn i rettslige 
avgjørelser.  
 
Alminnelig sannsynlighetsovervekt – Legges til grunn ved vurdering av beviskrav. Det 
mest sannsynlige faktum, mer enn 50 prosent, legges til grunn i vurderingen1.   
 

 
 
 
1 Rt. 1992 s. 64  
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Klar sannsynlighetsovervekt – Legges til grunn ved vurdering av beviskrav. Et skjerpet 
beviskrav for å legge til grunn et bestemt faktum.  
 
Pønal – Det som har med straff å gjøre, altså strafferettslig. Pønal funksjon/pønalt preg 
vil si at noe virker som straff/sanksjon mot en uønsket handling.2  
 
 

  

 
 
 
2 Store norske leksikon 

https://snl.no/p%C3%B8nal
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DEL 1 – STUDENTSAKER ETTER UHL. 
 
Resultat i studentsaker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10: 
 

Resultat Antall 

Stadfestelse av underinstansens vedtak 92 

Nedsatt reaksjon 5 

Opphevelse av vedtak 7 

 
 
For saker som er behandlet etter uhl. var stadfestelsesprosenten 88,5 prosent i 2019. Til 
sammenligning var stadfestelsesprosenten 78,5 prosent i 2018 og 79 i 2017.  
 
I syv av sakene etter universitetets- og høyskoleloven ble underinstansens vedtak 
opphevet i sin helhet. Dette utgjør en opphevelsesprosent på 6,7 prosent. Til 
sammenligning var opphevelsesprosenten 6,5 prosent i 2018 og 9 prosent i 2017. 
 
Av sakene hvor underinstansens vedtak ble opphevet, gjaldt én av dem en student som 
var utestengt fra praksis på sykepleierstudiet som følge av merknad på politiattest. I 
motsetning til underinstansen mente Felles klagenemnd at vilkårene for å utestenge 
klageren ikke forelå, og klageren fikk derfor delta i praksisopplæringen. I tillegg ble en 
annen sak om merknad på politiattest opphevet. Underinstansen hadde utestengt 
studenten fra praksis på bachelorprogrammet i sosialt arbeid som følge av merknad på 
politiattest. Merknadene på politiattesten dannet ikke grunnlag for sak etter uhl. § 4-9 
første ledd jf. politiregisterloven § 39, men etter uhl. § 4-9 annet ledd. Ettersom 
underinstansen ikke hadde behandlet saken i tråd med det riktige hjemmelsgrunnlaget 
ble vedtaket opphevet.  
 
Den tredje saken om opphevelse gjaldt vurdering av skikkethet på sykepleierstudiet. 
Institusjonen hadde ikke tilbudt studenten utvidet veiledning fordi de mente det var 
åpenbart at utvidet veiledning ikke var egnet til å hjelpe studenten. Nemnda var ikke 
enig i denne vurderingen.  
 
De fire øvrige sakene hvor Felles klagenemnd opphevet underinstansens vedtak i sin 
helhet gjaldt alle fusk på eksamen. I én av disse sakene fant nemnda at studenten hadde 
vært i aktsom rettsvillfarelse. I to andre saker opphevet nemnda vedtaket som følge av 
at handlingsbeskrivelsen ikke var omfattet av undervisningsinstitusjonens 
eksamensreglement. I den siste saken mente nemnda at det ikke forelå tilstrekkelige 
bevismessige holdepunkter for å oppfylle vilkåret om subjektiv skyld.  
 
I fem saker vedtok Felles klagenemnd å sette ned reaksjonen vedtatt av underinstansen. 
For to av disse sakene var årsaken lang og uryddig saksbehandling. I to andre saker fant 
Felles klagenemnd at studenten hadde fusket grovt uaktsomt, og ikke fortsettlig slik 
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underinstansen hadde lagt til grunn. Reaksjonen ble derfor fastsatt etter skyldkravet som 
nemnda hadde funnet bevist. Den siste saken gjaldt forsettlig fusk med påfølgende 
annullering og utestenging. Underinstansen hadde fastsatt en utestengingsperiode som 
gikk over tre semestre. Nemnda viste til forvaltningspraksis i fuskesaker, hvor antall 
semestre skal ses hen til ved fastsettelse av utestengingsperiode. På den bakgrunn ble 
reaksjonen endret til to semestre.  
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STUDENTSAKER FORDELT PÅ LÆRESTED 
  
  
Lærested 

  
2014 
  

  
2015 
  

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Antall saker pr. 
lærested 

i perioden 2014-2019 
  

Ansgar teologiske høyskole      1 1 

Diakonhjemmet høgskole*** 
 

 1     1 

Det teologiske menighetsfakultet   1  1 5 7 

Dronning Mauds Minne Høgskole 3 2  1  2 8 

Handelshøyskolen BI 11 10 8 4 21 12 66 

Høgskolen i Bergen****** 2  1 1 1   5 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold*    3 1     4 

Høgskolen i Gjøvik**** 1  
 

    1 

Høgskolen i Harstad*******  1 
 

    1 

Høgskolen i Hedmark*****  1 1     2 

Høgskolen i Innlandet*****    3 5 7 15 

Høgskolen i Lillehammer***** 4 3 1    8 

Høgskolen Molde 
 

  2  3 2 7 

Høgskolen i Nord-Trøndelag******* 2 6     8 

Høgskolen i Oslo og Akershus/OsloMet 5 8 6 7 8 8 42 

Høgskolen Stord/Haugesund****** 3 
 

2    5 

Høgskolen Sogn og Fjordane******  1 
 

3    4 

Høgskolen i Sørøst-Norge*/Universitetet i 
Sørøst-Norge 

  
6 7 7 9 28 

Høgskolen i Sør-Trøndelag**** 6 1     7 

Høgskolen i Telemark* 
 

3      3 

Høgskolen i Volda   3  1 2 6 

Høgskolen i Østfold 3 3 2 1 4 8 21 

Høgskolen på Vestlandet****** 
  

 7 5 2 14 

Høyskolen Kristiania      2 2 

Lovisenberg Diakonale Høgskole  3      3 

Misjonshøgskolen***  1 
 

    1 

Nord universitetet******* 
  

3 1 9 6 19 

Norges arktiske universitet UiT 6 10 3 14 10 14 57 

Norges Handelshøyskole      1 1 

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet  1 2 2 1   6 

Norges musikkhøgskole    1   1 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet**** 

 
 1 3 1 3 3 11 

Universitetet i Agder 3 5 11 4 5 4 32 

Universitetet i Bergen 
 

 3 4 2 3 2 14 
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Universitetet i Oslo 7 6 8 18 10 9 57 

Universitetet i Stavanger 3 4 1 3 11 7 29 

Kunsthøgskolen i Oslo     1  1 

VID vitenskapelige høgskole*** 
 

 1 1   2 

Antall saker etter uhl. behandlet av Felles 
klagenemnd pr. år 

70 71 71 77 107 106 502 

 
 
 
 
 
 

Merknader til tabellene:  

*HSN, HiTe, og HBV har til sammen 35 saker 

***VID, Diakonhjemmet og Misjonshøgskolen har til sammen 4 saker 

****NTNU, HiG, og HiST har til sammen 19 saker 

*****INN, HiL og HiHe har til sammen 31 saker 

******HVL, HSH, HiSF og HiB har til sammen 28 saker 

*******Nord, HiNT og HiHa, har til sammen 28 saker 
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FUSKESAKER  
 
Over halvparten av sakene som ble sendt inn til Felles klagenemnd i 2019 gjaldt fusk i 
forbindelse med gjennomføring av eksamen, jf. uhl. § 4-7 (1) bokstav b.  
  
 
Antall fuskesaker 
 

Type fusk Antall 

Plagiat 58 

Ulovlig hjelpemiddel 20 

Ulovlig samarbeid 7 

 
NB! I tabellen ovenfor er også de sakene hvor resultatet ble opphevelse tatt med. 
 
I 2019 behandlet Felles klagenemnd flere plagiatsaker hvor studentene ikke overholdt 
reglene om kildebruk og kildehenvisninger på en tilfredsstillende måte. Manglende 
sitatmarkering, manglende kildehenvisninger i teksten og mangelfull referanseliste var 
forhold som gikk igjen.  
 
Nemnda behandlet også flere saker hvor studenten hadde brukt, eller hatt tilgjengelig, 
ulovlige hjelpemidler. Dette var saker hvor studenter hadde med seg ulovlige 
hjelpemidler på skriftlig skoleeksamen. Slike hjelpemidler kunne være mobiltelefon, 
notater og lærebøker. Flere av sakene omhandlet ulovlige innarbeidelser i tillatte 
hjelpemidler på eksamen.  
 
Nemnda behandlet videre syv saker om ulovlig samarbeid. Flertallet av sakene 
omhandlet tilfeller hvor det ble funnet bevist at studentene hadde samarbeidet tettere 
enn hva som var tillatt ved den aktuelle eksamensformen. De øvrige sakene omhandlet 
tilfeller hvor studentene hadde samarbeidet under skriftlig skoleeksamen.  
 

Skyldform 
Nemnda fant at det forelå forsettlig fusk i de fleste fuskesakene.  
 

Skyldform Antall 

Grovt uaktsomt fusk 4 

Forsettlig fusk 74 

 
NB! Sakene hvor utfallet ble opphevelse er ikke medregnet i tabellen over. 
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Tabellen over viser utfallet i de sakene hvor resultatet ble stadfestelse eller hvor 
vedtaket medførte nedsatt reaksjon.  
 
Reaksjonsfastsettelse i fuskesaker 
Med hjemmel i uhl. § 4-7 (1) bokstav b og uhl. § 4-8 (3) er det anledning til å reagere 
med annullering av eksamen eller prøve, og/eller utestenging og fratakelse av 
eksamensretten i inntil ett år. I de sakene det fattes vedtak om utestenging fattes det 
samtidig vedtak om annullering. Dette gjelder også når prøven eller eksamen er vurdert 
til «ikke bestått». 
 
Felles klagenemnd ønsker å fremheve at det er viktig at underinstansen presiserer hva 
som blir den endelige reaksjonen i vedtaket. Dersom studenten utestenges fra egen 
institusjon og fratas eksamensretten ved øvrige institusjoner underlagt universitets- og 
høyskoleloven, jf. uhl. § 4-8 (3) må det fremkomme klart av slutningen i vedtaket.  
 
Under er det gitt en oversikt over vedtatte reaksjoner sett i sammenheng med skyldform. 
 

 Reaksjon 
Skyldform 

Grov uaktsomhet Forsett 
Kun annullering  2 
Utestenging 0-6 mnd. 4 22 

Utestenging 6-12 mnd.  50 
 
NB! Sakene hvor utfallet ble opphevelse er ikke medregnet i tabellene over.  
 
Det følger av Felles klagenemnds praksis at hovedregel er at det reageres med 
annullering av eksamen og utestenging i to semestre (inntil 12 måneder) i de tilfeller 
hvor det foreligger forsettlig fusk. Grovt uaktsomt fusk medfører normalt annullering av 
eksamen og utestenging i ett semester (inntil 6 måneder).  
 
Det er viktig å merke seg at underinstansen skal foreta en konkret og skjønnsmessig 
vurdering av hver enkelt sak ved fastsettelse av reaksjon. Felles klagenemnd har blant 
annet lagt til grunn at lang saksbehandlingstid kan føre til kortere utestengelsesperiode. 
Det at en student nettopp har begynt på høyere utdanning, og har liten erfaring med 
oppgaveskriving på dette nivået, har i enkelte tilfeller blitt sett på som en formildende 
omstendighet. Felles klagenemnd understreker at dette gjelder tilfeller hvor studentens 
overtramp skyldes faglig umodenhet. Dette vil normalt sett ikke være aktuelt i tilfeller 
hvor studenten har fusket eller plagiert forsettlig.  
 
Felles klagenemnd har merket seg at studentene i flere saker anfører at det foreligger 
formildende momenter i saken som må tillegges betydning ved reaksjonsfastsettelsen. 
Ofte viser studenten til utfordringer og vanskelige forhold i sitt privatliv. Nemnda ser at 
disse forholdene ofte anføres både som en medvirkende faktor til at saken oppstod, men 
også som en anførsel om at en utestenging vil ramme studenten særlig hardt grunnet 
påfølgende konsekvenser. Selv om Felles klagenemnd ikke har hatt grunn til å betvile 
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opplysningene studenten gir om sin private livssituasjon, har nemnda, ut fra den praksis 
som har utviklet seg med utmåling av utestengningsperiode i antall semestre, funnet lite 
rom for å tillegge private forhold avgjørende vekt ved reaksjonsfastsettelsen. 
 
Fastsettelse av datoene for utestengingsperioden 
Når utestengingsperioden skal fastsettes bør antall semestre tas i betraktning, og ikke 
antall måneder. Datoene for utestengingsperioden skal ikke fastsettes slik at studenten i 
realiteten blir utestengt for en lengre periode enn det som er rimelig og nødvendig.  
 
Eksempel: Dersom det foreligger forsettlig fusk, hvor reaksjonen er utestenging i inntil 
12 måneder, bør det ikke besluttes utestenging som strekker seg over tre semestre.  
Dersom vedtak om utestenging blir fattet med virkning fra mars måned, bør 
utestengingen vare for resten av vårsemesteret og hele høstsemesteret.  
 
Krav til hjemmel  
I fuskesaker må både det objektive og subjektive vilkåret (skyldkrav) for fusk være 
oppfylt.  
 
Det objektive vilkåret innebærer at studentens handling rent objektivt er å anse som fusk 
i henhold til gjeldende regler.  
 
Det må vurderes om de faktiske forholdene som er bevist faller inn under begrepet fusk, 
slik disse er å forstå. Ved vurdering av om den objektive gjerningsbeskrivelsen i 
bestemmelsen er overtrådt legger nemnda til grunn det faktum den finner mest 
sannsynlig (alminnelig sannsynlighetsovervekt).  
 
For å sikre at det er tilstrekkelig klar hjemmel for å sanksjonere fuskehandlingen, må de 
lokale eksamensforskriftene så presist som mulig angi hva som er å anse som fusk.  
 
Begrepet fusk er ikke definert i universitets- og høyskoleloven, men det er gitt uttalelser 
om hva som anses som fusk i forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 40 (2001-2002), pkt. 12.1.10:  
 

Departementet legger til grunn at det er å anse som fusk når en student har ulovlige 
hjelpemidler tilgjengelige under en eksamen eller på andre måter handler i strid med 
eksamensreglementet eller regler om kildebruk. 

 
Av uttalelsen ovenfor fremgår det at tilfeller som omhandler ulovlige hjelpemidler eller 
regelstridig kildebruk alltid er å anse som fusk. Når det gjelder andre former for fusk, 
f.eks. ulovlig samarbeid eller selvplagiat, må institusjonen selv sørge for at deres lokale 
eksamensforskrift regulerer dette.  
 
Loven legger opp til at institusjonene selv skal kunne regulere hva som objektivt sett er 
fusk. Felles klagenemnd har merket seg at enkelte institusjoner har en snevrere 
beskrivelse av fuskehandlingen ved skoleeksamen enn hva som følger av universitets- 
og høyskoleloven med tilhørende forarbeider. Nemnda ser også at det ved 
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hjemmeeksamen kan være vanskelig å vite hvor grensen går mellom hva som er tillatt 
samarbeid og hva som anses som ulovlig samarbeid.  
 
For at rettssikkerheten til studentene skal bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte er det 
viktig at institusjonene har et bevisst forhold til definisjonen av fusk i lovverket når det 
utarbeides lokale regler, herunder at disse gjør det så tydelige som mulig hvor grensene 
går for hva som er tillatt samarbeid under hjemmeeksamen.  
 
Kravet om skyld 
Av uhl. § 4-7 oppstilles det et krav om at studenten må ha fusket grovt uaktsomt eller 
forsettlig for at reaksjon skal kunne ilegges. For medvirkning og forsøk på fusk kreves 
forsett. Fullbyrdet fusk som er utført uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt, omfattes ikke 
av uhl. § 4-7(1). Det samme gjelder for uaktsomt eller grovt uaktsomt forsøk på fusk og 
uaktsom eller grovt uaktsom medvirkning. 
 
Ved vurdering av om studenten har handlet med tilstrekkelig grad av skyld har Felles 
klagenemnd lagt til grunn et krav om klar sannsynlighetsovervekt. Dette synes å være i 
tråd med gjeldende rettspraksis jf. TOSLO-2005-114640 og TOSLO-2003-4863. 
 
Forsett 
Forsett er enklest å fastslå i de tilfellene hvor det også foreligger hensikt om å fuske. 
Det er imidlertid ikke nødvendig å påvise at studenten fusker med hensikt for at det skal 
foreligge forsett. Dersom studenten er klar over at hun eller han utfører selve 
fuskehandlingen, f.eks. kopierer tekst fra andre uten å oppgi kilder, har studenten 
handlet med forsett.  
 
Grov uaktsomhet 
Uaktsomhet foreligger når en person har tilsidesatt den aktpågivenhet han eller hun i det 
enkelte tilfelle må antas å ha plikt til å utvise. For at uaktsomheten skal være grov må 
det foreligge «en kvalifisert klanderverdig opptreden som gir grunn til sterke 
bebreidelser for mangel på aktsomhet», jf. Rt. 1970 side 1235 og Rt. 1983 side 1222. 
 
I slike tilfeller må studiestedet vurdere og avgjøre om studenten har handlet grovt 
klanderverdig, ved for eksempel ikke å kontrollere at kildehenvisningene er korrekte 
eller at midlertidige henvisninger ikke er tatt ut før innlevering av eksamen. 
 
Grov uaktsomhet lar seg aldri kombinere med hensikt om fusk. 
 
Rettsvillfarelse 
Dersom studenten ikke er klar over at han eller hun har brutt en regel om fusk, 
foreligger det rettsvillfarelse. Det kan være flere grunner til at studenten ikke er klar 
over at det vedkommende gjør er ulovlig. Noen ganger har studenten overhodet ikke 
skjønt – eller reflektert over – at det finnes regler om kildebruk, hjelpemidler etc. Andre 
ganger har studenten ikke klart å relatere reglene til sin egen situasjon. Det hender også 
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at studenten ikke har forstått reglene riktig. Det er likevel bare den aktsomme 
rettsvillfarelsen som kan føre til at studentens fuskehandling ikke sanksjoneres. 
 
For at det skal kunne konstateres at studenten har vært i aktsom rettsvillfarelse er det et 
vilkår at studenten ikke kan bebreides sin uvitenhet om reglene. Terskelen er imidlertid 
høy. Det klare utgangspunktet er at studentene selv er ansvarlig for å sette seg inn i 
gjeldende regelverk ved institusjonen.  
 
I denne sammenheng kan det vises til Ot. prp. nr. 40 (2001-2002), under pkt. 12.1.10 Til 
§ 54. Annullering av eksamen eller prøve hvor det er uttalt følgende:  
 

I eksamens- og prøvesituasjoner stilles det høye aktsomhetskrav til studentene, og den enkelte 
student er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for 
bruk av disse og regler om kildebruk før eksamen. 

 
Dersom regelverket er uklart vil det kunne tenkes tilfeller hvor studenten har en uriktig 
forståelse av hva som er tillatt, samtidig som vedkommende har opptrådt aktsomt. 
 
Betydningen av rettsvillfarelse ved forsett 
Felles klagenemnd har merket seg at noen institusjoner ved enkelte anledninger blander 
sammen vurderingen av det subjektive skyldkravet med vurderingen av rettsvillfarelse.  
 
I mange av klagesakene nemnda behandler er det på det rene at studenten har vært klar 
over fuskehandlingen/handlet forsettlig, men vedkommende påberoper seg uvitenhet 
med hensyn til reglene om fusk. Det er da viktig at vurderingen av at studenten har 
handlet forsettlig holdes atskilt fra vurderingen av om studenten har vært i aktsom 
rettsvillfarelse. 
 
Felles klagenemnd erfarer at noen institusjoner først kan komme til at en student er klar 
over selve fuskehandlingen, men deretter konkludere med grov uaktsomhet f.eks. fordi 
det kan være forståelig at studenten har trodd at den aktuelle handlingen har vært i tråd 
med reglementet. Er en student bevisst selve fuskehandlingen er dette alltid å regne som 
en forsettlig utført handling, selv om studenten måtte mene at handlingen er i tråd med 
regelverket. Skulle institusjonen mene at det finnes forhold rundt studentens oppfatning 
av regelverket som kan påvirke reaksjonsfastsettelsen må dette vurderes under punktet 
om rettsvillfarelse. Slike forhold kan ikke føre til at handlingen går fra å være forsettlig 
til å være grovt uaktsom. 
 
Felles klagenemnd understreker i denne sammenheng at om institusjonen kommer til at 
studenten har vært i unnskyldelig rettsvillfarelse fører dette til at studenten ikke skal 
utestenges. En endring fra forsett til grov uaktsomhet er ikke en aktuell følge av dette. 
 
Fullbyrdelsesforsett ved forsøk på fusk 
Dersom det foreligger forsøk på fusk er det krav om at studenten har utvist såkalt 
fullbyrdelsesforsett for at det kan anses som fusk i lovens forstand. Det innebærer at 
vedkommende må ha bestemt seg for å fullføre fuskehandlingen, men blitt 



 

  20  

avbrutt/oppdaget før fuskehandlingen ble fullbyrdet. Dersom det ikke kan bevises at 
vedkommende handlet med fullbyrdelsesforsett er ikke vilkårene for annullering og 
utestenging oppfylte.  
 
Det vises i denne forbindelse til Ot. prp. nr. 40 (2001-2002), pkt. 12.1.10, hvor 
departementet har gitt følgende uttalelser: 
 

Dersom det kun foreligger forsøk på fusk, vil det imidlertid stilles krav om fullbyrdelsesforsett 
for at handlingen skal kunne føre til annullering av eksamen og utestenging. For studenten vil 
det derfor være av avgjørende betydning hvor grensen mellom forsøk og fullbyrdet handling 
trekkes. 
 
Forsøk på fusk vil for eksempel foreligge i tilfeller hvor studenten plasserer ulovlige 
hjelpemidler med sikte på at disse skal være tilgjengelige under eksamen, men blir oppdaget før 
eksamen begynner. 

 
Særlig om ulovlig samarbeid 
I 2019 behandlet Felles klagenemnd flere saker som gjaldt ulovlig samarbeid på 
hjemmeeksamen. 
 
I de fleste sakene hadde institusjonens lokale forskrifter en bestemmelse med en 
generell formulering om at ulovlig samarbeid var å anse som fusk. Det var ikke 
nærmere angitt i forskrift eller i eksamensreglement hvilke konkrete handlinger som falt 
inn under begrepet ulovlig samarbeid. Det ble derfor vanskelig å vurdere om 
samarbeidsmetoden objektivt sett var å anse som ulovlig. 
 
I vurderingen av det objektive vilkåret viste Felles klagenemnd i flere saker til at 
hjemmeeksamen skal leveres inn på individuelt grunnlag. Nemnda la derfor til grunn at 
den generelle uttrykksmåten i det lokale regelverket måtte tolkes i lys av formålet om å 
sikre et selvstendig arbeid. Videre ble det lagt til grunn at samarbeidsmåter som var 
uforenlig med formålet om at prøvingen skulle frambringe et selvstendig resultat, måtte 
anses som ulovlig samarbeid.  
 
Erfaringene med disse sakene viser likevel viktigheten av at institusjonene har et bevisst 
forhold til definisjonen av fusk i lovverket når de utarbeider regler for fusk i sin lokale 
forskrift, og at det angis klare regler for hva som er tillatt samarbeid under 
hjemmeeksamen. Felles klagenemnd minner institusjonene om at klare og tydelige 
bestemmelser om fusk er viktig for å ivareta studentenes rettsikkerhet. Nemnda 
oppfordrer institusjonene til å ta en gjennomgang av sitt regelverk på dette området slik 
at det tydeligere fremkommer hva som er å anse som ulovlig samarbeid.    
  
Særlig om gruppeoppgaver 
En økende andel av plagiatsakene Felles klagenemnd har behandlet de siste årene 
gjelder tilfeller hvor den innleverte oppgaven er skrevet i grupper på to eller flere 
studenter. I disse sakene hadde studentene gjennomgående en arbeidsfordeling som 
bestod av at den enkelte student kun hadde skrevet deler av oppgaven. Besvarelsen ble 
altså delt og de ulike delene fordelt mellom studentene. I de fleste sakene ble det anført 
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at studenten ikke visste om at deler medstudenten(e) hadde skrevet inneholdt plagiert 
materiale eller at medstudenten(e) ikke hadde benyttet korrekt kildehenvisning.  
 
Ved vurderingen av det objektive vilkåret om fusk, har Felles klagenemnd vurdert at 
studentene stiller likt og at vurderingen vil være lik for alle studentene. Kravene til 
korrekt kildehenvisning er strenge. Ved gruppeoppgaver har nemnda vurdert at 
studentene har et fellesansvar for kildehenvisninger i hele besvarelsen, også på deler av 
teksten de selv ikke har skrevet.  
 
Når det skal tas stilling til det subjektive vilkåret må det foretas en individuell vurdering 
for hver enkelt student. Nemnda har ved denne vurderingen blant annet sett på hva slags 
type besvarelse det er tale om, studentenes forklaringer, herunder arbeidsmetodikk og 
arbeidsfordeling samt plagiatets art og omfang. Felles klagenemnd har lagt til grunn en 
streng vurdering i disse sakene, og vist til at det stilles høye aktsomhetskrav til studenter 
i eksamens- og prøvesituasjoner, jf. Ot. Prp. nr. 40 (2001-2002), 12.1.10.  
 
Erfaringene med disse sakene viser at studentene i liten grad er klar over konsekvensene 
av en uheldig arbeidsfordeling som gjør at de kun fokuserer på enkelte deler av den 
innleverte besvarelsen. Flere av studentene er av den oppfatning at de dermed kun vil 
være ansvarlig for den delen de selv har skrevet. Av den grunn anmoder Felles 
klagenemnd utdanningsinstitusjonene om å se nærmere på om fellesarbeid som 
vurderingsform bør omtales direkte i det lokale eksamensreglementet. Nemnda 
understreker også viktigheten av at studentene gjøres oppmerksom på konsekvensene av 
fusk ved gruppebesvarelser.  
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Rettsavgjørelse i sak om fusk 
Dom ble avsagt i Halden tingrett 11.12.2019.  
 
Domstolen stadfestet vedtaket fattet av Felles klagenemnd i sak 34/2019 (vår referanse). 
Saken gjaldt annullering av obligatorisk arbeidskrav og utestenging i to semestre 
grunnet forsettlig fusk. Det ble avdekket tekstlikhet mellom studentens innleverte 
besvarelse og en medstudents innleverte besvarelse, uten at det var henvist til kilder. 
 
Studenten anførte at kravet til fusk ikke var oppfylt. Han forklarte at praksisrapporten 
var utarbeidet av han og medstudenten i fellesskap. Studenten hadde videre gjort 
gjeldende at han tastet feil i forbindelse med innleveringen og derfor sendte inn 
medstudentens tekst. I tillegg ble det gjort gjeldende at han var i aktsom rettsvillfarelse, 
fordi informasjonen studentene mottok var egnet til å skape tvil om mulighetene til å 
samarbeide.  
 
Tingretten foretok en selvstendig vurdering av om vilkårene for fusk var oppfylt. I 
vurderingen av det objektive vilkåret viste retten innledningsvis til at studentene skulle 
levere en «individuell praksisrapport». Deler av studentens besvarelse var tilnærmet 
identisk med medstudentens besvarelse. Retten la ved sin vurdering vekt på likheten 
mellom de to tekstene, studentenes forklaringer og fremlagt kommunikasjon mellom de 
to. På bakgrunn av dette mente retten at studenten hadde presentert andres arbeid som 
sitt eget, og fant dermed at det objektive vilkåret var oppfylt. Når det gjaldt anførselen 
om at studentene hadde utarbeidet tekst sammen, bemerket retten at dette i så fall var et 
brudd på eksamensreglementet. Det ble vist til at praksisrapporten skulle utarbeides av 
den enkelte student selv. 
 
I vurderingen av det subjektive vilkåret uttalte retten at studentens forklaring hadde vært 
sprikende gjennom saksforløpet. Studenten forklarte først at tekstlikheten skyldtes at de 
hadde samarbeidet om teksten. Senere forklarte han at han sendte inn medstudentens 
besvarelse ved en feil. Retten uttalte at den siste forklaringen fremstod som tilpasset og 
festet ikke lit til den. I retten forklarte studenten at han så for seg at han kunne sende inn 
besvarelsen på nytt dersom den ikke ble godkjent. Retten mente at dette underbygget at 
han hadde utvist forsett. 
 
Anførselen om rettsvillfarelse førte heller ikke frem. Retten la vekt på at det er 
studentenes ansvar å holde seg orientert om regelverket. Det ble også vist til at 
kriteriene for innleveringen var tilgjengelig i læringsplattformen Canvas. 
Høgskolelektor hadde også redegjort for hvordan institusjonen sørget for muntlig 
informasjon til studentene om kriteriene ved oppstart av emnet, i forelesninger 
underveis og av læreren gjennom praksisperioden. 
 
Den vedtatte reaksjonen om annullering av arbeidskravet og utestenging i to semestre 
ble opprettholdt. Retten bemerket at, «i mangel av rettspraksis fra Høyesterett og 
lagmannsrett, så trer forvaltningspraksis som rettskilde mer frem». Det ble også 
bemerket at hensynet til forutsigbarhet og likebehandling tilsier at forvaltningspraksis 
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tillegges vekt ved prøving av reaksjonsfastsettelsen. For øvrig ble det vist til at hensynet 
bak regelverket er å ivareta tilliten til utdanningsinstitusjonen og vitnemål derfra. Når 
det gjaldt studentens anførsel om at han ikke har fusket tidligere understreket retten at 
det ikke er et formildende moment. Retten uttalte samtidig at «noe annet er at det ville 
vært skjerpende om han tidligere var tatt i fusk». 
 
Med bakgrunn i det ovennevnte kom domstolen til at vedtaket fattet av Felles 
klagenemnd, om annullering og utestenging i to semestre, var gyldig.  
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SAKER ETTER UHL. § 4-7 (1) BOKSTAV A  
Klageinstans 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak 
etter uhl. § 4-7 (1) bokstav a og uhl. § 4-8(3).  
 
Antall saker 
Fem saker om annullering og utestenging etter uhl. § 4-7(1) bokstav a og § 4-8(3) ble 
påklaget til Felles klagenemnd i 2019. Til sammenligning behandlet nemnda én slik sak 
i 2018.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Dersom en student har skaffet seg adgang til eksamener på bakgrunn av et falskt 
vitnemål kan det etter uhl. § 4-7 (1) og § 4-8 (3) fattes vedtak om annullering av 
eksamen og utestenging. Uhl. § 4-7 (1) bokstav a har følgende ordlyd: 
 

1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller 
godkjenning av kurs hvis kandidaten 

a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg 
adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i 
vedkommende kurs[..] 

 
Bestemmelsen angir at studenten må ha utført en handling som har medført at 
vedkommende har fått adgang til eksamen e.l. Det er et objektivt krav at denne 
handlingen er årsaken til at studenten har fått en uberettiget adgang.   
 
Bestemmelsens ordlyd sier ingenting om skyldkravet. Dette er heller ikke kommentert i 
forarbeidene eller behandlet særskilt i rettspraksis. Utestenging av en student fra studiet 
har et utelukkende pønalt formål. I og med at reaksjonen har et klart straffepreg, taler 
dette i retning av at dersom uaktsomhet skulle være tilstrekkelig måtte det ha fulgt 
direkte av ordlyden i lovteksten. Denne forståelsen er også i tråd med hensynet til 
studentens rettsikkerhet. Felles klagenemnd har derfor ved sin behandling av disse 
sakene lagt til grunn at skyldkravet er forsett. 
 
Felles klagenemnd har lagt til grunn at beviskravet er sannsynlighetsovervekt for det 
faktumet som legges til grunn.  
 
Behandling av sakene 
Felles klagenemnd har ved behandlingen først tatt stilling til om det objektivt sett er 
brukt et falskt vitnemål, hvor det er lagt til grunn alminnelig sannsynlighetsovervekt 
som beviskrav. Deretter har nemnda tatt stilling til om studenten forsettlig har skaffet 
seg adgang til å gå opp til eksamen ved hjelp av det falske vitnemålet. 
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I 2019 fattet Felles klagenemnd vedtak om annullering og utestenging i fem saker, som 
følge av at det ble funnet bevist at studentene hadde skaffet seg adgang til eksamen ved 
bruk av forfalsket vitnemål fra utlandet. I samtlige av sakene forelå det uttalelser fra 
både den utenlandske undervisningsinstitusjonen og NOKUT, som sannsynliggjorde for 
nemnda at vitnemålet var falskt. Felles klagenemnd la vesentlig vekt på de nevnte 
uttalelsene i sin vurdering, og fant det bevist at det objektivt sett hadde blitt brukt et 
falskt vitnemål ved opptaket til studiet. Ved vurderingen av det subjektive vilkåret 
forelå det ulike forklaringer og faktum i sakene. I enkelte saker hadde studenten erkjent 
forholdene, og nemnda la studentens innrømmelse til grunn i sin vurdering. I de øvrige 
sakene fant nemnda det bevist, etter en samlet vurdering, at studenten forsettlig hadde 
skaffet seg adgang til å gå opp til eksamen ved hjelp av et falskt vitnemål. 
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SAKER ETTER UHL. § 3-7 (8)   
Klageinstans 
Felles klagenemnd fikk utvidet sitt mandat i 2019 med ansvar for å behandle klager på 
enkeltvedtak truffet med hjemmel i uhl. § 3-7 åttende ledd, jf. forskriftsendring av 1. juli 
2019. Dette gjelder klagesaker om inndragning og karantene som følge av bruk av 
falske dokumenter ved opptak. Tidligere har Kunnskapsdepartementet vært klageinstans 
i disse sakene.  
 
Antall saker 
Tre saker om reaksjoner etter uhl. § 3-7 åttende ledd ble påklaget til Felles klagenemnd i 
2019. Én av sakene var delegert fra Kunnskapsdepartementet før forskriftsendringen 
trådte i kraft. Til sammenligning behandlet nemnda én sak på delegasjon fra 
departementet i 2018.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Bruk av falske dokumenter, inndragning av dokumentasjon og karantenetid reguleres av 
uhl. kapittel 3, § 3-7 sjette til åttende ledd. Videre er det i forskrift om opptak til høgre 
utdanning gitt utfyllende definisjoner til uhl. § 3-7 sjette ledd. 
 
Bestemmelsen i uhl. § 3-7 åttende ledd har følgende ordlyd: 
 

Den som har søkt opptak eller godkjenning etter §§ 3-4 og 3-5 ved bruk av falskt vitnemål eller 
andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, vil få nevnte papirer 
inndratt og vil ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år. Vedtak om inndragning 
og vedtak om karantenetid etter denne bestemmelse treffes av styret selv eller institusjonens 
klagenemnd med to tredels flertall. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av 
departementet, jf. § 5-1 sjuende ledd, er klageinstans. 

 
Lovbestemmelsen angir at studenten må ha benyttet seg av det falske dokumentet for å 
få opptak eller godkjenning, jf. «ved bruk av», for at bestemmelsen kommer til 
anvendelse. I likhet med uhl. § 4-7(1) bokstav a angir ikke bestemmelsen, lovens 
forarbeider, eller rettspraksis hvilket skyldkrav som skal legges til grunn. Nemnda viser 
til at karantenetid har et utelukkende pønalt formål. Grunnet reaksjonens straffepreg og 
hensynet til studentens rettsikkerhet mener nemnda at det også i disse sakene må 
oppstilles et krav om forsett. 
 
Felles klagenemnd har også i disse sakene først tatt stilling til om det objektivt sett er 
brukt et falskt dokument i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Nemnda har 
lagt til grunn at beviskravet for faktumet som legges til grunn er alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. Det neste spørsmålet Felles klagenemnd har tatt stilling til er 
om studenten forsettlig har benyttet den falske dokumentasjonen ved søknad om opptak. 
Ved vurderingen av om det subjektive vilkåret er oppfylt har nemnda lagt til grunn klar 
sannsynlighetsovervekt som beviskrav.  
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Behandling av sakene 
I 2019 fattet Felles klagenemnd vedtak i tre saker etter uhl. § 3-7 åttende ledd. I 
samtlige av sakene fant nemnda det bevist at studentene hadde søkt opptak til studier 
ved bruk av falsk dokumentasjon og at studenten handlet forsettlig. Ved vurderingen av 
reaksjon fant nemnda at det ikke forelå formildende omstendigheter og stadfestet derfor 
underinstansens vedtak om inndragning og opptakskarantene på ett år.  
 
Rettsavgjørelse i sak etter uhl. § 4-7(1) bokstav a og § 3-7(8) 
Det er ikke avsagt noen rettsavgjørelse i saker etter uhl. § 4-7 (1) bokstav a og § 3-7(8).  
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SKIKKETHETSSAKER 
 
Klageinstans 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak om utestenging 
etter skikkethetsvurdering, jf. uhl. § 4-10.  
 
Antall saker 
Tre saker om skikkethet ble påklaget til Felles klagenemnd i 2019. I 2018 ble seks saker 
gjeldende skikkethet påklaget til nemnda.  
 
Behandling av skikkethetssaker 
Uhl. § 4-10, forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
(skikkethetsforskriften), og rundskriv F-07-16 av Kunnskapsdepartementet gir nærmere 
regler om behandlingen av disse sakene. 
 
Felles klagenemnd skal vurdere om studenten utgjør «en mulig fare» for de nevnte 
gruppene, og det tas utgangspunkt i de konkrete kriteriene som er angitt i 
skikkethetsforskriften §§ 3, 4 og 5. Nemnda ønsker å fremheve at regelverket legger 
opp til en to-delt vurdering av studentens skikkethet. Først skal det tas stilling til om 
bevisene i saken oppfyller de konkrete vurderingskriteriene i skikkethetsforskriften. 
Dernest skal det vurderes om dette forholdet er tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret i 
bestemmelsen om «mulig fare» for de gruppene studenten kan komme i kontakt med 
under praksisstudier eller under fremtidig yrkesutøvelse, jf. skikkethetsforskriften § 2.  
 
Ved behandlingen av skikkethetssakene har nemnda merket seg at institusjonene gjør 
fyldige og konkrete vurderinger tilknyttet kriteriene i skikkethetsforskriften §§ 3, 4 og 5. 
Imidlertid ser nemnda at institusjonene enten helt unnlater å vurdere vilkåret «mulig 
fare» eller at de kun kort konstaterer at vilkåret er oppfylt. I sistnevnte tilfelle erfarer 
nemnda at vurderingene ofte fremstår som generelle og ensidige. Felles klagenemnd 
minner institusjonene om at vedtak om uskikkethet er et inngripende vedtak som stiller 
særlige krav til begrunnelsen, jf. forvaltningsloven § 25 slik denne bestemmelsen er 
forstått i rettspraksis. 
  
Felles klagenemnd understreker at skikkethetsforskriften legger opp til at det skal 
foretas en konkret vurdering av om den aktuelle studenten kan utgjøre en fare. Dette må 
drøftes særskilt, og det må angis en nærmere vurdering av hvorfor studentens 
utfordringer kan utsette de nevnte gruppene for en konkret fare. Nemnda minner om at 
også argumenter og momenter som kan tale i favør av studenten bør inntas og drøftes i 
vurderingen.  
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Utvidet veiledning 
Felles klagenemnd vurderer også om studenten har fått tilbud om utvidet oppfølging og 
veiledning, eller om det foreligger åpenbare holdepunkter for at oppfølging/veiledning 
ikke vil gjøre studenten skikket til yrket. Det følger direkte av ordlyden «åpenbart» at 
det skal svært mye til for at vedtak om å utestenge studenten kan besluttes uten at det 
først er gjennomført særskilt veiledning.   
 
Det er viktig at saken er så godt opplyst som mulig. Underinstansen må nedtegne det 
som blir sagt og observert på alle trinn i saksbehandlingen. Dette gjelder for eksempel 
under vurderings- og oppfølgingssamtaler, der innholdet bør dokumenteres med referat. 
I tillegg er det viktig at eventuelle hendelser som har skapt tvil om studentens skikkethet 
beskrives konkret. Det er viktig at institusjonen sikrer og synliggjør både kvaliteten på, 
og effektiviteten i, saksbehandlingen.   
 
Særskilt veiledning i medhold av skikkethetsforskriften § 10 må dokumenteres konkret, 
herunder ved beskrivelse av hva som er studentens utfordring, adekvate tiltak for 
forbedring samt observerte resultat av veiledningen. Utvidet veiledning som del av en 
skikkethetsvurdering er ikke det samme som den veiledning studentene allerede får som 
den ordinære delen i av praksisopplæringen på studiet. Utvidet veiledning i form av mer 
av den ordinære veiledningen vil normalt sett ikke tilfredsstille kravene i 
skikkethetsforskriften. Den utvidede veiledningen skal være konkret og særskilt 
tilpasset studentens behov, med mål om å gjøre studenten skikket for yrket. 
 
Det er tilstrekkelig at studenten gis tilbud om utvidet veiledning og oppfølging. Om 
studenten ikke ønsker å ta imot tilbudet vil institusjonens plikter likevel normalt være 
oppfylt. 
 
Beviskravet i skikkethetssaker  
Bevisbyrden for at vilkårene i uhl. § 4-10 og skikkethetsforskriften er oppfylt, påhviler 
institusjonene. Det må vurderes hvorvidt det faktiske grunnlaget i saken oppfyller de 
vilkårene som regelverket oppstiller. Vurderingene må bygges på de faktiske 
omstendigheter som er bevist. Det er derfor viktig at sakene utredes og dokumenteres i 
alle ledd i saksbehandlingen. Et godt utgangspunkt for dokumenteringen er at 
institusjonene tar utgangspunkt i uhl. og skikkethetsforskriftens kriterier. Ved 
bevisvurderingen i skikkethetssaker oppstilles det krav om alminnelig 
sannsynlighetsovervekt, jf. forvaltnings- og rettspraksis. Det vil si at det er tilstrekkelig 
med alminnelig sannsynlighetsovervekt når det gjelder hvilket faktum som skal legges 
til grunn, jf. dom avsagt i Oslo tingrett 23.05.2018 (omtalt i årsmeldingen for 2018).  
 
Fastsettelse av utestengingsperiode i skikkethetssaker  
Lengden på utestengingsperioden reguleres av skikkethetsforskriften § 12. Det fremgår 
av nevnte forskriftsbestemmelse at en student som er funnet uskikket kan utestenges fra 
utdanningen i inntil fem år. Det fremgår videre av rundskriv F-2016-7 fra 
Kunnskapsdepartementet at studenten ikke skal utestenges for en lengre periode enn det 
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som er nødvendig, og det må her ses hen til årsaken til at studenten er vurdert som 
uskikket.  
 
En periode på fem år er det maksimale en student kan utestenges fra et studium. 
Nemnda har vurdert at det bør utvises en viss forsiktighet med å fatte vedtak om å 
utestenge en student i fem år, og at dette bør forbeholdes de mest alvorlige tilfellene. 
Kunnskapsdepartementet har i brev av 20.05.2019 gitt sin støtte til denne forståelse av 
regelverket.  
 
Det skal foretas en konkret vurdering av hvor lang utestengingsperioden skal være i den 
enkelte sak. I denne vurderingen har nemnda lagt vekt på momenter som alvorligheten 
av de forholdene som danner grunnlaget for utestengelsen, varigheten av disse 
forholdene og hvilken risiko dette utgjør for de gruppene som har et særskilt vern etter 
forskriften. I tillegg har nemnda foretatt en konkret vurdering av forholdsmessigheten 
av utestengingsperioden, jf. det ulovfestede forvaltningsprinsippet om 
forholdsmessighet. Her har nemnda lagt vekt på studentens individuelle forhold og 
framtidsutsikter. Sistnevnte prinsipp må i særlig grad vurderes i de tilfeller hvor det er 
anført at studenten lider av form for psykisk lidelse som ikke er dokumentert å være 
vedvarende.  
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Rettsavgjørelse i sak om skikkethet 
Dom ble avsagt av Sør-Østerdal tingrett i sak om skikkethet den 06.06.2019.  
 
Saken gjaldt overprøving av vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om manglende 
skikkethet (vår referanse 55/2018) og utestengelse fra yrket som tannpleier. 
 
Institusjonens klagenemnd hadde fattet vedtak om at studenten var uskikket for yrket 
som tannpleier. Studenten ble besluttet utestengt fra studiet for en periode på fem år. 
Det ble vist til at kriteriene i skikkethetsforskriften § 4 bokstav a, b, e, f, g og h var 
oppfylte.  
 
Felles klagenemnd mente at de forholdene som begrunnet tvil om studentens skikkethet 
var godt dokumentert av institusjonen. Det ble lagt vekt på at informasjonen i saken 
kom fra personer som hadde vært i nær kontakt med studenten over en lengre 
tidsperiode under praksisopplæring. Dokumentasjonen viste at studenten hadde 
kommunikasjonsutfordringer og et lavt faglig nivå. Videre viste dokumentasjonen 
studentens manglende evne til å reflektere over tilbakemeldinger på 
forbedringsområder.  
 
Felles klagenemnd mente at institusjonen hadde gitt studenten utvidet veiledning og 
oppfølging i tråd med skikkethetsforskriften § 10 første ledd. Den utvidede veiledningen 
var dokumentert med en særskilt veilednings- og oppfølgingsplan. Felles klagenemnd 
vurderte at det ikke var grunnlag for å gi studenten ytterligere veiledning og oppfølging. 
Dette ble begrunnet med at den utvidede veiledningen og oppfølgingen mellom de to 
praksisperiodene ikke hadde medført nødvendig endring, læring og utvikling hos 
studenten. Nemnda fant det bevist at studenten hadde utfordringer av en slik art at 
vedkommende utgjorde en mulig fare for skade av pasienter. Når det gjaldt 
utestengingsperioden mente nemnda at det ikke var grunnlag for å utestenge studenten i 
fem år. Det ble vist til at den maksimale rammen på fem år bør forbeholdes de mest 
graverende tilfellene. Etter en konkret vurdering mente nemnda det var nødvendig og 
tilstrekkelig å utestenge studenten i tre år. 
 
Tingretten uttalte innledningsvis i dommen at det bør utvises en tilbakeholdenhet ved 
overprøving av vedtak som bygger på faglig skjønn. Det ble påpekt at en skikkethetssak 
bygger på vurderinger av faglig art og at avgjørelsen fattes av nemnder med 
fagkompetanse som er satt sammen for denne type saker.  
 
De sentrale spørsmålene retten vurderte var om vedtaket bygget på riktig faktisk 
grunnlag og om Felles klagenemnd hadde foretatt en korrekt rettsanvendelse etter 
regelverket, nærmere bestemt uhl. § 4-10 og skikkethetsforskriften.  
 
Tingretten fant at vedtaket fattet av Felles klagenemnd bygget på faktiske 
omstendigheter som var tilstrekkelig bevist, og at dette faktumet oppfylte vilkårene for å 
anse studenten uskikket. Retten uttalte at Felles klagenemnd i tråd med regelverket 
hadde foretatt en helhetlig vurdering av studenten, inkludert studentens faglige og 
personlige forutsetninger. Retten la særlig vekt på at dokumentasjonen i saken viste at 
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ulike fagpersoner over tid hadde observert studenten i ulike situasjoner, og at de samme 
utfordringene hadde blitt påpekt flere ganger i løpet av studiet og praksisperiodene. 
Vitneforklaringer fra praksisveiledere var konsistente og stemte med dokumentasjonen 
som forelå i saken.  
 
Retten vurderte deretter om staten v/Kunnskapsdepartementet var erstatningsansvarlige 
for at saken ikke ble oversendt fra skikkethetsnemnda tidligere enn årsskiftet 
2017/2018. Studenten hadde anført at saken skulle vært oversendt til skikkethetsnemnda 
etter første tvilsmelding i 2015, og at institusjonen burde ha veiledet studenten ut av 
studiet på et tidligere tidspunkt.  
 
Tingretten var enig i at den klare hovedregel er at studenten skal tilbys utvidet 
veiledning og oppfølging før studenten vurderes som uskikket, jf. skikkethetsforskriften 
§ 10. Retten mente ikke at institusjonen burde sendt saken til skikkethetsnemnda i 2015, 
uten å ha gitt studenten utvidet veiledning. Derimot mente retten at institusjonen burde 
sendt saken til skikkethetsnemnda et halvt år tidligere enn det den gjorde. Det ble vist til 
at institusjonen hadde mottatt tilbakemeldinger fra to ulike praksissteder, hvor begge var 
i tvil om å gi studenten bestått. Retten viste også til at både skikkethetsnemnda og 
institusjonens klagenemnd hadde uttalt at institusjonen burde avdekket at studenten var 
uskikket på et tidligere tidspunkt. Tingretten mente videre at dersom saken hadde blitt 
fremmet seks måneder tidligere, ville den fått samme utfall med vedtak om uskikkethet 
og utestenging. Retten fant at studenten som følge av forsinkelsen på et halvt år hadde 
hatt et økonomisk tap og ble tilkjent erstatning.  
 
Avslutningsvis vurderte retten hvorvidt sakskostnader tilknyttet erstatningskravet skulle 
dekkes etter uhl. § 4-11. Tingretten kom til at ordlyden i uhl. § 4-11 ikke dekket 
subsidiære krav, og at bestemmelsen kun hjemlet dekning i de tilfeller det forelå feil ved 
vedtaket med påfølgende ansvarsgrunnlag. Retten gikk derfor over til å vurdere om 
sakskostnader skulle tilkjennes etter tvisteloven §§ 20-2 og 20-3. Retten kom til at 
vilkårene i bestemmelsene ikke var oppfylt, og det ble ikke tilkjent sakskostnader 
tilknyttet det subsidiære kravet, hvor retten konkluderte med at saksbehandlingen hadde 
vært grundig og balansert.  
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POLITIATTESTSAKER 
 
 

Klageinstans 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak om utestenging fra 
praksisstudier og klinisk undervisning grunnet merknader på politiattest, jf. uhl. § 4-9.  
 
Antall saker 
I 2019 behandlet Felles klagenemnd fem saker om merknad på politiattest. I 2018 
behandlet nemnda ti saker om merknad på politiattest.  
 
Behandling av politiattestsaker 
Studenten er selv ansvarlig for å innhente og legge frem politiattest for 
utdanningsinstitusjonen innen tre uker fra tilbud om studieplass er gitt. Studenter som 
ikke legger frem politiattest, og heller ikke for øvrig bidrar til å opplyse saken, har ikke 
rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. 
 
Dersom en student har merknader på politiattesten kan eller skal institusjonens 
klagenemnd utestenge studenten fra klinisk undervisning og praksisstudier, jf. uhl. § 4-9 
tredje ledd. Dette gjelder ved utdanninger hvor det stilles krav om fremleggelse av 
politiattest ved opptak. Disse studentene må legge frem politiattest som nevnt i 
politiregisterloven § 39, også omtalt som barneomsorgsattest.  
 
Med hjemmel i uhl. § 4-9 åttende ledd har departementet gitt bestemmelser om 
saksbehandlingen i politiattestsaker. Disse bestemmelsene er å finne i kapittel 6 i 
forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Detaljerte regler om 
behandling av politiattest med merknad fremgår av opptaksforskriften § 6-8.  
 
Vurderingstema 
Pasienter, brukere, barnehagebarn, elever og andre, har i henhold til loven krav på den 
samme beskyttelse i kontakt med studenter i klinisk undervisning eller praksisstudier, 
som de har i kontakt med ferdigutdannede yrkesutøvere. Formålet med reglene om 
politiattest er å ivareta hensynet til de sårbare gruppene. Mindreårige skal beskyttes mot 
personer som kan begå overgrep eller ha skadelig innflytelse. Reglene om politiattest 
skal bidra til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av egnede (skikkede) personer. 
 
Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av om studenten kan anses som skikket til 
å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier, og om studentens deltakelse i klinisk 
undervisning eller praksisstudier anses som forsvarlig, jf. uhl. § 4-9 tredje ledd.  
 
De nærmere rammene for vurderingen følger av opptaksforskriften § 6-8 femte ledd. 
Her fremkommer at institusjonens klagenemnd «med bakgrunn i forholdene ved den 
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kliniske undervisningen og praksisstudiene ved den aktuelle utdanningen, og 
opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten» skal «vurdere om 
hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre skal føre til at 
studenten utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier».  
 
Det følger av uhl. § 4-9 annet ledd at dersom det er gitt særlige regler om politiattest for 
bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i 
praksisopplæring eller klinisk undervisning. Felles klagenemnd understreker viktigheten 
av å merke seg ordlyden som følger av eventuell særlovgivning og hvordan 
særlovgivningen ser på det enkelte lovbruddet.  
 
Som eksempel viser nemnda til seksualforbrytelser hvor helselovgivningen har flere 
særregler. Det fremgår blant annet av helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 5-4 a, at 
den som har vedtatt forelegg, eller er dømt for seksualforbrytelser, er utelukket fra å yte 
helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Nemnda ber 
institusjonene merke seg at i tilfeller hvor praksisopplæring vil innebære kontakt med 
barn eller personer med utviklingshemming skal studenten etter særlovgivningen 
utestenges fra praksis. Det er i disse tilfellene ikke anledning til å foreta en 
skjønnsvurdering jf. uhl. § 4-9 tredje ledd, da særlovgivningen innebærer et klart forbud 
mot deltakelse i praksisundervisning.  
 
Dokumentasjon 
Før institusjonens klagenemnd fatter vedtak i saken må nemnda påse at saken er godt 
opplyst. Studenten har en plikt til å bidra til sakens opplysning ved å fremlegge 
dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for merknadene på politiattesten.   
 
Institusjonen må vurdere å innhente blant annet følgende dokumenter, i tillegg til 
politiattesten:  

- siktelse/tiltale/forelegg/dom(mer) 
- uttalelse fra studenten 
- uttalelse fra studentens advokat 
- beskrivelse av innholdet i klinisk undervisning eller praksisstudier 
- en begrunnet uttalelse fra studiestedet 
- uttalelse(r) fra tidligere og nåværende arbeidsgiver 
- helseopplysninger fra lege  

 
Lege og annet helsepersonell er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Innsyn i 
helseopplysninger krever derfor samtykke fra studenten. Slikt samtykke bør forsøkes 
innhentes dersom saken tilsier det. Dersom institusjonen skal innhente uttalelser fra 
arbeidsgiver bør studenten varsles om dette, slik at vedkommende får mulighet til å si 
sin mening. Institusjonen må vurdere om uttalelsene er nødvendig for å få saken 
tilstrekkelig opplyst.     
 
I tillegg til innhenting av skriftlig dokumentasjon har nemnda også mulighet til å 
innkalle studenten til møte, dersom det er nødvendig for å opplyse saken, jf. 
opptaksforskriften § 6-8 sjette ledd.   
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Rustesting 
Felles klagenemnd har i noen saker om merknad på politiattest merket seg at studenten 
har lagt ved rustester for å dokumentere at vedkommende er rusfri. Dersom en student 
frivillig fremlegger en rustest i forbindelse med en politiattestsak kan denne vektlegges 
som et moment i helhetsvurderingen av om studenten skal få delta i praksis.  
 
Flere av institusjonene har tidligere stilt spørsmål om det er adgang til å stille krav om 
rustesting som vilkår for at en student med merknad på politiattesten for 
narkotikalovbrudd skal få delta i praksisopplæringen.  
 
Krav om rustesting må anses som et kroppslig inngrep. Felles klagenemnd vurderer det 
slik at dersom institusjonen skal kunne sette krav om rustesting i vedtaket må en slik 
adgang følge direkte av loven. Det gjør det ikke i dag, og det vil følgelig ikke være 
anledning for institusjonen å stille krav om rustesting som et vilkår for å delta i 
praksisopplæringen. Dette gjelder selv om studenten skulle samtykke i tiltaket. 
 
Veileder fra Den nasjonale nemnda for politiattest  
Det vises til årsmelding og veileder utgitt av Den nasjonale nemnda for politiattest i juni 
2015, som institusjonene kan bruke som et nyttig verktøy i saksbehandlingen.  
 
Institusjonene kan få oversendt veilederen ved henvendelse til sekretariatet for Felles 
klagenemnd (Unit).  
 
Veilederen er også tilgjengelig på nettsidene til Felles klagenemnd: 
https://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/aarsmelding-veileder-politiattestnemnda-
2015.pdf 
  

https://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/aarsmelding-veileder-politiattestnemnda-2015.pdf
https://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/aarsmelding-veileder-politiattestnemnda-2015.pdf
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Rettsavgjørelse i sak om merknad på politiattest  
Dom ble avsagt av Nord-Troms tingrett 16.01.2019. 
 
Saken gjaldt overprøving av vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om merknad på 
politiattest med påfølgende utestenging fra praksisstudier på sykepleierutdanningen (vår 
referanse 27/2018). For opptak til dette studieprogrammet er det krav om at studenten 
fremlegger politiattest. Dersom det er merknader på politiattesten i samsvar med 
politiregisterloven § 39 (barneomsorgsattest) må det vurderes om studenten skal få delta 
i praksisopplæringen på studiet.  
 
Studentens politiattest hadde merknad knyttet til straffeloven (1902) § 201 første ledd 
bokstav a og c, det vil si seksualforbrytelser.  
 
Felles klagenemnd mente at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen på 
sykepleieutdanningen. Det ble vist til at dersom det foreligger særlige regler om 
politiattest for bestemte typer yrkesutøvelse, gjelder disse tilsvarende for studenter som 
deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning, jf. uhl. § 4-9 annet ledd. Nemnda viste 
deretter til lov om helsepersonell § 20 a og til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 a, 
hvor det fremgikk at den som hadde vedtatt forelegg eller var dømt for overtredelser av 
strl. (1902) § 201 første ledd bokstav c var utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester 
til barn eller personer med utviklingshemming. Nemnda viste til lovbestemmelsenes 
klare ordlyd om at personer som har blitt ilagt forelegg eller dømt for å ha begått 
bestemt angitte sedelighetsforbrytelser, ikke skal kunne yte helse- og omsorgstjenester 
til barn eller personer med utviklingshemming.  
 
Domstolen foretok en selvstendig vurdering av om vilkårene for utestenging, med 
hjemmel i uhl. § 4-9, var oppfylt. Retten kom, i likhet med Felles klagenemnd, til at 
helsepersonell § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 a ville få anvendelse, jf. 
uhl. § 4-9 annet ledd. Retten var enig i at særreglene ikke ga rom for å foreta en 
skikkethetsvurdering etter uhl. § 4-9 tredje ledd. Retten viste til at lovgiver hadde fjernet 
muligheten for å utøve skjønn og at forarbeidene omtalte dette som et automatisk 
yrkesforbud. Retten var også enig i at det ikke var mulig å gjøre tilpasninger eller 
tilrettelegginger i praksisopplæringen, uten at dette gikk utover minstekravene til 
praksisperiodene.  
 
Tingretten konkluderte med at vedtaket fattet av Felles klagenemnd bygget på en 
korrekt lovanvendelse og var gyldig.  
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BORTVISNING ETTER UHL. § 4-8 (1) 
 
Klageinstans 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak om bortvisning 
etter uhl. § 4-8 første ledd.   
 
Antall saker 
I 2019 behandlet Felles klagenemnd ingen saker om bortvisning som følge av grovt 
forstyrrende atferd. To saker ble behandlet i 2018, hvorav den ene saken ble prøvd av 
domstolen i 2019.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av uhl. § 4-8 første ledd at en student som tross skriftlig advarsel fra styret 
gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters 
arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan bortvises fra institusjonen, i 
inntil ett år.  
 
Det aktuelle vurderingstemaet i bortvisningssakene er om studenten gjentatte ganger har 
opptrådt «på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for 
virksomheten ved institusjonen». Det fremgår av forarbeidene til uhl. § 4-8 første ledd at 
hensynet bak bestemmelsen er å verne om et godt arbeidsmiljø for studenter og tilsatte.  
 
Et bortvisningsvedtak er inngripende for den studenten det gjelder. I bestemmelsen er 
det derfor lagt inn rettssikkerhetsgarantier for studenten. En slik rettsikkerhetsgaranti er 
at studenten skal få en skriftlig advarsel før det fattes vedtak om bortvisning. Formålet 
med et slikt varsel er at studenten skal få mulighet til å forbedre sin opptreden i 
arbeidsmiljøet. En unnlatelse av å gi slik skriftlig advarsel vil etter nemndas vurdering 
være en saksbehandlingsfeil som vil kunne ha innvirket på vedtakets innhold, med den 
følge at bortvisningsvedtaket blir ugyldig, jf. fvl. § 41.  
 
Behandling av sakene 
Det er viktig at saken er godt opplyst, og at dokumentasjon i saken beviser at vilkårene 
for bortvisning etter bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjonen må vise at studenten 
gjentatte ganger har hatt en forstyrrende atferd som påvirker medstudenter, de tilsatte og 
arbeidsmiljøet i vesentlig grad, jf. “grovt forstyrrende”. Det er derfor viktig at 
studentens atferd og hendelser tilknyttet studietilværelsen og undervisningen beskrives 
så konkret som mulig, og dokumenteres fortløpende. I tillegg er det viktig at eventuelle 
muntlige innrapporteringer fra medstudenter og/eller tilsatte nedtegnes.  
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Rettsavgjørelse i sak etter uhl. § 4-8 (1) 
Dom ble avsagt av Kristiansand tingrett 11.09.2019.  
 
Saken gjaldt overprøving av vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om bortvisning 
etter uhl. § 4-8 første ledd (vår referanse 104/2018). Institusjonens klagenemnd hadde 
fattet vedtak om bortvisning for ett år. Det ble vist til at studenten over en lengre 
tidsperiode hadde hatt en atferd som virket grovt forstyrrende for medstudentenes 
arbeid.   
 
Felles klagenemnd fant det bevist at studentens atferd ved gjentatte anledninger hadde 
vært grovt forstyrrende for arbeidet til både medstudenter og ansatte. Nemnda la vekt på 
dokumentert atferd knyttet til hendelser over en periode på fire år. Den uakseptable 
atferden hadde pågått over lang tid, selv etter at studenten hadde fått skriftlig advarsel. 
Etter en konkret vurdering kom nemnda til at det var grunnlag for å bortvise studenten 
for et helt år. Felles klagenemnd fant videre at et studenthus falt inn under ordlyden 
«ved institusjonen», jf. uhl. § 4-8 første ledd. Nemnda la vekt på at området inngikk i 
bygningsmassen til institusjonen. 
 
Retten foretok en selvstendig vurdering av om vilkårene for bortvisning etter uhl. § 4-8 
første ledd var oppfylt. Innledningsvis uttalte retten at beviskravet i saken var 
alminnelig sannsynlighetsovervekt, da det ikke ble funnet holdepunkter som talte for et 
strengere beviskrav. Studentens anførsel om at vedtaket hadde et pønalt preg førte ikke 
frem. Retten viste til at bortvisningsvedtaket var ment som et beskyttelsestiltak for 
medstudenter og institusjonen, og ikke en straffereaksjon. Dernest bemerket retten at 
bestemmelsen er en «kan-regel» og at det derfor måtte vurderes om vedtaket om 
bortvisning var nødvendig og forholdsmessig.  
 
Tingretten fant at vedtaket fattet av Felles klagenemnd bygget på faktiske 
omstendigheter som var tilstrekkelig bevist, og at dette faktumet oppfylte vilkårene for å 
bortvise studenten. Retten fant det bevist at studenten hadde opptrådt grovt forstyrrende 
overfor medstudenter eller institusjonen. Det ble lagt vekt på dokumentasjonen i saken 
og vitneforklaringer som underbygget dokumentasjonen. Retten la videre vekt på at 
studentens atferd hadde vedvart selv etter å ha fått skriftlig advarsel, og at studenten 
hadde brutt bortvisningsvedtaket.  
 
Når det gjaldt vurderingen av nødvendigheten av bortvisningsvedtaket kom retten til at 
det ikke fantes alternative løsninger. Retten la vekt på at atferden hadde pågått over 
flere år, selv etter forsøk på veiledning og advarsel. Det ble også uttalt at hensynet til 
medstudentene måtte veie tyngre enn hensynet til studenten selv. Retten kom videre til 
at studenthuset var å anse som en del av institusjonens område. Det ble vist til at 
studenthuset var en integrert del av det fysiske og geografiske miljøet ved institusjonen. 
 
Med bakgrunn i det ovennevnte konkluderte retten med at vedtaket fattet av Felles 
klagenemnd var gyldig.   



 

  39  

 

UTESTENGING ETTER UHL. § 4-8 (2) 
 
Klageinstans 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak om utestenging 
etter uhl. § 4-8 annet ledd.   
 
Antall saker 
Felles klagenemnd behandlet ingen saker om utestenging som følge av grov 
klanderverdig oppførsel under praksisopplæring i 2019. Til sammenligning behandlet 
nemnda to slike saker i 2018.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av uhl. § 4-8 annet ledd at en student som grovt klanderverdig har opptrådt 
på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, kan utestenges fra 
studier med klinisk undervisning og praksisopplæring, og fratas retten til å gå opp til 
eksamen i disse studiene, i inntil tre år. Sakene Felles klagenemnd tidligere har 
behandlet gjaldt studentens atferd og oppførsel i forbindelse med praksisopplæring 
innenfor helsefaglige studier.   
 
Det aktuelle vurderingstemaet i disse sakene er om studenten «grovt klanderverdig har 
opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienten». Ved 
vurderingen har Felles klagenemnd vektlagt at hensynet til pasientene står sterkt. Felles 
klagenemnd har vist til at hensikten med bestemmelsen er å sikre at pasienter, klienter, 
barnehagebarn, elever og andre som kommer i kontakt med studenter i praktisk 
opplæring, har samme vern mot overtredelser som de har i møte med profesjonelle 
yrkesutøvere. Regelverket skal også ivareta hensynet til studentenes rettsikkerhet, 
hvilket fremgår ved at loven stiller krav til overtredelsens karakter. Ikke enhver 
overtredelse vil være tilstrekkelig for å kunne utestenge studenten. Det fremgår av 
bestemmelsens ordlyd at overtredelsen må være av grov karakter. 
 
Behandling av sakene 
Det er viktig at saken er godt opplyst, og at dokumentasjon i saken beviser at vilkårene 
for utestenging etter bestemmelsen er oppfylt. Nemnda har i sin vurdering lagt til grunn 
at dokumentasjonen må vise til konkrete hendelser som kan karakteriseres som grovt 
klanderverdig og som har medført fare for pasienters liv eller helse. En mulig fare for 
pasienters liv og helse vil ikke være tilstrekkelig. En viktig del av dokumentasjonen vil 
være uttalelser eller vurderinger gjort av praksisstedet, praksisveiledere, helsepersonell, 
medstudenter eller ansatte ved utdanningsinstitusjonen. Ofte vil det være hensiktsmessig 
at institusjonen har en dialog med praksisstedet. Utdanningsinstitusjonen kan således 
gjøre praksisstedet oppmerksom på at observasjoner og hendelser bør nedtegnes og 
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tidfestes, og at beskrivelsene bør være så konkret som mulig. Videre er det viktig at 
eventuelle samtaler, møter og lignende blir godt dokumentert med referater.  
 
Rettsavgjørelse i sak etter uhl. § 4-8 (2) 
Det er ikke avsagt noen rettsavgjørelse i saker etter uhl. § 4-8 (2) i 2019. Felles 
klagenemnd henviser til årsmeldingen for 2018, hvor dom fra Oslo tingrett avsagt 
13.12.2018 omtales. 
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ADVOKATSALÆR ETTER UHL. § 4-8 (5) 
 
 
Klageinstans 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak om 
salærnedsettelse i saker etter universitetets- og høyskoleloven (uhl.) §§ 4-8 til 4-10, jf. 
uhl. 4-8 femte ledd. 
 
Antall saker 
Felles klagenemnd behandlet fem saker om salærnedsettelse i 2019. Til sammenligning 
behandlet nemnda ingen slike saker i 2018.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av uhl. § 4-8 femte ledd at en student har rett til dekning av advokatbistand i 
saker om utestenging og bortvisning. Det følger videre av uhl. § 4-8 femte ledd at 
salæret kan settes ned dersom det er brukt lenger tid enn nødvendig. Forarbeidene til 
bestemmelsen, Ot.prp.nr. 71 (2008-09), gir nærmere retningslinjer for hva som skal 
inngå i vurderingen av hva som skal anses som rimelig og nødvendig tidsbruk: 
 

Det må avgrenses mot utgifter som ikke er knyttet til utestengnings- eller bortvisningssaken og 
mot omfattende arbeid, som for eksempel utredning/fordypning, som ikke står i sammenheng 
med sakens karakter og andre lignende saker. 

 
Det uttales videre i forarbeidene at: 
 

Advokatene som blir engasjert av studentene må holde seg til reglene for god advokatskikk, som 
blant annet sier at en advokat plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine 
klienters interesser. Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas å bli 
uforholdsmessig høye i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interessene 
saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på dette, jf. 
advokatforskriften kapittel 12. 

 
Behandling av sakene 
Ved behandlingen av disse sakene har Felles klagenemnd vurdert at institusjonene 
normalt har et bedre grunnlag for å vurdere i hvilken utstrekning det arbeidet advokaten 
utførte var nødvendig for å utføre oppdraget. Nemnda har vist til at institusjonene 
vurderer salærkrav fra advokater i alle saker der studenten i henhold til loven har krav 
på dekning av juridisk bistand. Nemnda har derfor vurdert at underinstansene har 
opparbeidet seg en særlig erfaring i hva som må anses å være rimelig og nødvendig 
bistand i den enkelte sak. Felles klagenemnd har i disse sakene lagt til grunn at en 
tilsidesettelse av den skjønnsmessige vurderingen kun bør gjøres dersom skjønnet 
fremstår som urimelig eller uforsvarlig.  
 
Felles klagenemnd har ved vurderingen av underinstansens skjønn foretatt en nærmere 
vurdering av advokatens timelister, brevene advokaten har sendt inn i sakens anledning 
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og sett disse i sammenheng med sakens kompleksitet og dokumentomfang. Nemnda har 
altså gjort en konkret vurdering av om den innsendte timelisten står i forhold til sakens 
art og omfang, og vurdert om underinstansens vurdering på disse punktene er rimelig og 
forsvarlig. 
 
Felles klagenemnd har under behandling av klagesaker innenfor sitt mandat merket seg 
at de fleste av studentene representeres av advokater på institusjonenes regning. Det er 
relativt få saker om nedsettelse av advokatsalær som kommer til behandling hos 
nemnda.  
 
Rettsavgjørelse i sak etter uhl. § 4-8 (5) 
Det er ikke avsagt noen rettsavgjørelse i saker etter uhl. § 4-8 (5).  
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KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN 
 
 
Avgjørelser om annullering, bortvisning og utestenging er å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven, jf. uhl. § 7-6 annet ledd. Dette innebærer at saksbehandlingen må 
utføres i henhold til de reglene som fremgår av forvaltningsloven. I det følgende vil de 
bestemmelsene som nemnda mener er særlige aktuelle i saker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10 
kommenteres.  
 
 
Veiledningsplikt 
Institusjonene har en generell veiledningsplikt overfor studentene.  
 
Det vises spesielt til fvl. § 11 første ledd, første og annet punktum:  
 

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet 
med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 
bestemte saker på best mulig måte. 

 
Videre vises det til fvl. § 11 annet ledd:  
 

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak 
vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller 
partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:  

 
a) Gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og 
b) Regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter 

forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det 
konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet. 

 
Plikten etter fvl. § 11 er ikke gjort avhengig av at personen selv ber om veiledning. Ved 
institusjonens vurdering av veiledningsbehovet bør momenter som studentens 
forutsetninger og individuell situasjon og regelverkets kompleksitet få betydning for om 
og hvordan veiledningen gis. Studentene vil normalt ha behov for veiledning om sine 
rettigheter allerede fra det tidspunkt det uregelmessige forholdet blir oppdaget eller 
registrert. Det hører for eksempel til veiledningsplikten å informere om retten til å la seg 
bistå av advokat eller annen fullmektig, jf. fvl. § 12 første ledd.  
 
Forhåndsvarsel  
Studenten skal få skriftlig forhåndsvarsel før det blir fattet vedtak i saken. Fvl. § 16 
angir en rekke krav til varselets innhold.  
 
Det fremgår av fvl. § 16 første ledd, første punktum:  
 

Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før 
vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. 
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Videre fremgår det av fvl. § 16 annet ledd, første og andre punktum:  
 

Forhåndsvarselet skal gjøre rede for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses 
påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel 
skriftlig. 

 
Forhåndsvarselet skal blant annet redegjøre for hvilke regler/forskrifter saken reguleres 
av, hvilke reaksjoner studenten kan bli ilagt, informasjon om at studenten har rett til å la 
seg representere av en advokat og at utgifter til advokatbistand vil bli dekket av 
institusjonen, og informasjon om videre saksgang. 
 
Studenten skal gis en konkret frist for å uttale seg i saken. Denne fristen må være såpass 
lang at studenten har mulighet til å forberede sin sak på en betryggende måte, herunder 
ved å konsultere advokat dersom studenten ønsker det.  
 
Et formelt forhåndsvarsel skal gis på det tidspunkt institusjonen har bestemt seg for å 
reise sak. I praksis vil dette være når det blir besluttet at saken skal oversendes til 
institusjonens lokale klagenemnd. Normalt har studenten også på et tidligere tidspunkt 
krav på å få uttale seg, jf. forsvarlighetskravet i fvl. § 17 første ledd. 
 
Dersom studenten ikke har fått informasjon om sine rettigheter skriftlig må det 
nedtegnes skriftlig at informasjonen er gitt muntlig. Dette kan f.eks. gjøres i form av et 
referat fra samtalen hvor informasjonen ble gitt. Referatet bør da angi, så konkret som 
mulig, hvilken informasjon studenten har fått. Referatet bør også undertegnes av 
studenten.  
 
Retten til advokatbistand 
I mange tilfeller innkaller institusjonen studenten til et møte før det er besluttet om 
saken skal oversendes til klagenemnda, det vil si før det er besluttet at det skal reises sak 
om annullering, utestenging o.l. På dette tidspunktet har ikke studenten rett til å kreve 
utgifter til advokatbistand dekket av institusjonen, men han/hun har likevel rett til å la 
seg representere av en advokat eller annen fullmektig. Denne retten fremgår av fvl. § 12 
første ledd: «En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle 
trinn av saksbehandlingen.» Det hører til veiledningsplikten at studenten informeres om 
bestemmelsen i fvl. § 12 første ledd når det innkalles til møte. 
 
Det må skilles mellom retten til å la seg bistå av advokat etter fvl. § 12, og retten til å få 
dekket utgifter til advokatbistand etter uhl. §§ 4-8, 4-9 og 4-10.  
 
Felles klagenemnd ser at det i enkelte saker kan være uklart for studentene når 
rettigheten til å få dekket utgifter til advokatbistand inntrer. Ofte vil studenten bli 
informert om rettigheten idet det oppstår en mistanke om fusk, men på dette tidspunktet 
er ikke sak om utestengelse formelt reist. Felles klagenemnd understreker at det er 
viktig at studentene får tydelig informasjon om når saken anses reist, slik at de vet at de 
da har krav på å få dekket utgifter til advokatbistand.   
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Merk at retten til å få utgiftene til advokatbistand dekket ikke gjelder saker om kun 
annullering etter uhl. § 4-7. Rettigheten gjelder heller ikke i forbindelse med saker om 
erstatning etter anført urettmessig utestengelse. 
 
Informasjons- og utredningsplikt 
Etter fvl. § 17 har institusjonen en lovfestet informasjons- og utredningsplikt. Det 
fremgår blant annet av fvl. § 17 første ledd første punktum: «Forvaltningsorganet skal 
påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» 
 
I dette ligger at saken skal utredes forsvarlig. Kravene skjerpes etter hvor inngripende et 
vedtak vil være for den private part. Institusjonen skal sørge for en upartisk 
saksbehandling, og få frem både det som er til gunst og ugunst for den studenten saken 
gjelder.  
 
Dersom en student gir uttrykk for at vedkommende ønsker å komme med flere 
opplysninger bør det legges til rette for at vedkommende får mulighet til det, så fremt 
dette ikke fremstår som en grunnløs trenering av saken. Institusjonen kan f.eks. gi 
studenten en utvidet frist for å komme med ytterliggere opplysninger.  
 
Referatføring av muntlige samtaler  
I de tilfellene det avholdes møter med studenter i anledning saken er det viktig at 
møtene blir referatført. Opplysningene må nedtegnes så nøyaktig som mulig, og så nært 
opptil møtetidspunktet som mulig. Studenten bør gis mulighet til å lese gjennom og 
godkjenne referatet ved sin signatur.   
 
Det vises i denne forbindelse til fvl. § 11d annet ledd, som pålegger forvaltningen en 
plikt til å nedtegne viktige opplysninger og anførsler:  
 

Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler gitt nye opplysninger eller 
anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de såvidt mulig nedtegnes eller 
protokolleres. 

 
Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Sakene skal behandles uten ugrunnet opphold. I tilfeller hvor behandlingen tar 
uforholdsmessig lang tid skal det gis et foreløpig svar.  
 
Det vises til bestemmelser om dette i fvl. § 11a:  

 
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 
skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 
svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så 
vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som 
åpenbart unødvendig.  
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I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 
henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 
Det er viktig at studenten får god informasjon om videre saksgang og hvilke rettigheter 
vedkommende har mens saken er under behandling. Studenten må gis tydelig 
informasjon dersom aktive handlinger er påkrevd for at saken skal kunne behandles 
videre. Unødvendig lang saksbehandlingstid, hvor studenten ikke er å bebreide, vil 
kunne lede til en mildere reaksjon.   
 
Generelt 
 

Dokumentasjon 
For at Felles klagenemnd skal kunne overprøve underinstansens vedtak på en effektiv 
og betryggende måte, er det viktig at alle saksdokumentene blir oversendt. Det er 
institusjonen som har bevisbyrden for at vilkårene for annullering, utestenging mv. i 
universitets- og høyskoleloven er oppfylt. I saker om plagiat er det viktig at studentens 
besvarelse og de påstått plagierte kildene oversendes, i tillegg til eventuelle 
tekstgjenkjenningsrapporter. Også all korrespondanse mellom institusjonen, studenten 
og evt. advokaten må dokumenteres og oversendes til nemnda. Dette kan for eksempel 
være forhåndsvarsel med informasjon om studentens rettigheter, møtereferater, 
emnebeskrivelse, egenerklæring, oppgavesett, regler for eksamen, plagiatrapport, 
dommer m.m. Dersom deler av dokumentasjonen er utstyrt med farge eller fargekoder 
som skal lette lesingen må dette oversendes som fargekopi.  
 
Sekretariatet for Felles klagenemnd har utarbeidet en veileder for oversendelse av saker, 
hvor blant annet aktuell dokumentasjon er eksemplifisert for de ulike sakstypene. For å 
få oversendt veilederen kan utdanningsinstitusjonene sende en forespørsel om dette til 
sekretariatet.   
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DEL 2 – INNSYNSSAKER  
 

Klageinstans 
Felles klagenemnd er rett klageinstans for utdanningsinstitusjonenes avgjørelser etter 
lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).  
 
I klagesaker som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven er det 
Kunnskapsdepartementet som er rett klageinstans. 
 
Antall saker  
I 2019 behandlet Felles klagenemnd 18 saker som gjaldt klager på institusjonenes 
avgjørelser etter offentleglova (offl.). Til sammenligning behandlet nemnda 32 
klagesaker om innsyn i 2018.  
 
Antall saker fordelt på institusjon  

Institusjon Antall saker 2018 Antall saker 2019 
Høgskolen i Volda (HVO) 1 1 
Høgskolen på Vestlandet (HVL) 2  
Kunsthøgskolen i Oslo 1  
Nord universitet (Nord) 1 2 
Norges handelshøyskole (NHH) 1  
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) 2  
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) 2 3 
OsloMet - storbyuniversitetet  1 
Samisk høgskole 1  
Universitetet i Bergen (UiB) 4 3 
Universitetet i Oslo (UiO) 16 7 
UiT - Norges arktiske universitet (UiT) 1 1 

 

Resultat i innsynssakene   
Resultat Antall  

Klagen ble gitt medhold 1 
Klagen ble gitt delvis medhold 9 
Klagen ble avslått 7 
Klagen ble avvist 1 
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Felles klagenemnd avviste én sak fordi den gjaldt klage på institusjonens manglende 
journalføring av dokumenter. Hvordan dokumenter skal arkiveres og journalføres følger 
av arkivlova med tilhørende forskrifter, og ikke av offentleglova. Det faller utenfor 
nemndas kompetanseområde å føre tilsyn institusjonenes journalføring av dokumenter. 
 
Klager som helt eller delvis ble tatt til følge 
Kjennetegn for sakene hvor klagen ble gitt delvis medhold var at underinstansen hadde 
unntatt hele dokumentet eller store deler av dette fra innsyn, når det kun var grunnlag 
for å unnta enkelte opplysninger. I andre tilfeller hadde underinstansen unntatt flere 
opplysninger enn det var hjemmel for, eller underinstansen hadde brukt bestemmelsen i 
offl. § 12 til å unnta hele dokumentet. I disse sakene påberopte underinstansen seg også 
ofte flere hjemler for å unnta dokumentet og/eller opplysninger fra offentlig innsyn, 
uten at disse lovbestemmelsene ga hjemmel for unntak. I de sakene hvor klagen ble gitt 
helt eller delvis medhold, ble det som regel også gitt fullt eller delvis innsyn i de 
aktuelle opplysningene eller dokumentet det var bedt om innsyn i.  
 
I flere av sakene fant nemnda at det kunne gis innsyn i dokumenter som inneholdt 
opplysninger underlagt taushetsplikt, dersom disse opplysningene ble sladdet eller hvis 
identifiserende opplysninger ble anonymisert.  
 
Felles klagenemnd minner i denne anledningen om at offentleglovas utgangspunkt er at 
innsyn i offentlige dokument skal gis, og at det er unntak fra innsynsretten som må 
begrunnes. 
 
Avgrensning av innsynskrav 
I 2019 behandlet Felles klagenemnd klagesaker hvor klageren ba om innsyn i kategorier 
av dokumenter.  
 
Nemnda minner om at innsynskrav må gjelde «ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning 
saker av ein bestemt art», jf. offl. § 28 andre ledd. Bestemmelsen medfører at enhver 
kan be om innsyn i eksempelvis alle skikkethetssakene en institusjon har behandlet 
innenfor et tidsrom. Vilkåret om «rimeleg utstrekning» innebærer likevel at 
institusjonen må vurdere arbeidsbyrden som knytter seg til å behandle innsynskravet. 
Det kan være grunnlag for å avvise et innsynskrav dersom kravet er så omfattende at 
arbeidsmengden som vil gå med til å behandle dette, er større enn det en «i rimeleg 
utstrekning» kan kreve.3 Terskelen for å kunne avvise saken er likevel høy, ettersom 
institusjonene har digitale verktøy for å søke frem og sammenstille saker av bestemte 
arter.  
 

 
 
 
3 Lovavdelingens tolkningsuttalelse av 08.03.2012, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-12---
sporsmal-om-tolkinga-av-offentlegl/id674372/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-12---sporsmal-om-tolkinga-av-offentlegl/id674372/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-12---sporsmal-om-tolkinga-av-offentlegl/id674372/
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Institusjonene må konkret vurdere omfanget av et innsynskrav og den tilhørende 
arbeidsbyrden ved å behandle begjæringen. Institusjonene har også en veiledningsplikt 
overfor den som fremsetter et innsynskrav som er for omfattende. 
 
Subsidiære grunnlag for å avslå innsynskrav 
Felles klagenemnd har behandlet saker hvor underinstansen anførte at det forelå flere, 
selvstendige hjemmelsgrunnlag for å avslå innsynskravene. Et eksempel på dette er et 
organinternt dokument som også inneholder opplysninger underlagt taushetsplikt. 
Institusjoner som anfører at ett og samme dokument kan unntas offentlighet med 
hjemmel i flere bestemmelser, må vurdere hver unntakshjemmel separat. Deretter må 
institusjonen begrunne konkret hvorfor den enkelte hjemmelen kan anvendes for det 
aktuelle dokumentet eller for nærmere angitte opplysninger i dette. Hvis institusjonen 
ønsker å anføre subsidiære grunnlag for unntak, må også de subsidiære grunnlagene 
vurderes og begrunnes.  
 
Videre plikter institusjonen å vurdere merinnsyn for de delene av dokumentet som kan 
unntas offentlighet, jf. offl. § 11. De ulike bestemmelsene som kan gi hjemmel for 
unntak fra innsyn, vil ha ulik begrunnelse og vekt når behovet for unntak vurderes opp 
mot hensynet til merinnsyn. Merinnsynsvurderingen må gjøres konkret i forbindelse 
med det enkelte innsynskravet når dette er fremsatt. Tidsmomentet kan være viktig, 
ettersom unntaksbehovet vil kunne bli mindre etter hvert som tiden går. 
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INFORMASJON OM OVERSENDELSE AV 
KLAGESAKER OM INNSYN 
 
Felles klagenemnd minner om at utdanningsinstitusjonen ved klage må foreta en fornyet 
vurdering av innsynskravet før saken oversendes til Felles klagenemnd for videre 
behandling. Dersom vedtaket opprettholdes må det oppgis en begrunnelse, som må 
gjøres kjent for klageren.  
 
Hovedregelen er at alle saksdokumenter i det offentlige som utgangspunkt er åpne for 
innsyn. Det må alltid henvises til hjemmelen for unntak og vurderingen må foretas på 
opplysningsnivå, dersom unntakshjemmelen ikke gir annen veiledning. Dersom det er 
gjort unntak fra innsyn etter en «kan»-bestemmelse, må det samtidig redegjøres for 
hvordan merinnsyn er blitt vurdert.  
 
Det er viktig at saken er så godt opplyst som mulig når den oversendes Felles 
klagenemnd. Institusjonene må sørge for at alle saksdokumentene er vedlagt. Dette 
inkluderer all korrespondanse i saken om innsyn, også de dokumentene som er omfattet 
av innsynskravet.  
 
Selv om institusjonen har gitt avslag på innsyn i et dokument er det viktig å huske på at 
nemnda likevel skal ha tilsendt det dokumentet eller de opplysningene innsynskravet 
gjelder. Det følger av forvaltningsloven § 34 annet ledd at klageinstansen kan prøve alle 
sider av saken. For at Felles klagenemnd skal kunne gjøre dette på en forsvarlig måte er 
det nødvendig at dokumentene det er begjært innsyn i medfølger oversendelsen.  
 
Dersom institusjonen har unntatt opplysninger eller dokumenter etter flere 
bestemmelser i offentleglova, må det komme tydelig frem av saksdokumentene hvilke 
deler/opplysninger de ulike bestemmelsene påberopes for.  
 
I de tilfellene Felles klagenemnd sendte saken tilbake til underinstansen for ny 
vurdering var begrunnelsen at det ikke fremkom klart hvilke opplysninger 
underinstansen mente kunne unntas etter de ulike bestemmelsene i offentleglova.  
 
Ved behov for ytterligere dokumenter eller opplysninger i saken, er det sekretariatet 
(Unit) som innhenter dette på vegne av Felles klagenemnd. Nemnda ber om at 
institusjonene imøtekommer henvendelsene fra sekretariatet uten ugrunnet opphold.  
 
Nemndas erfaring er at tid som medgår til innhenting av dokumenter dessverre fører til 
lenger saksbehandlingstid. Felles klagenemnd minner i den forbindelse om at både 
innsynskravet og den etterfølgende klagen skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. 
offl. § 29 første ledd og § 32 tredje ledd.  
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For å korte ned saksbehandlingstiden i innsynssakene mest mulig har nemnda åpnet for 
mottak av saksdokumenter via e-post. Kort saksbehandlingstid forutsetter imidlertid at 
saken er godt opplyst ved oversendelse.  
 
Klagesaker som gjelder avslag på krav om innsyn, kan oversendes elektronisk til 
sekretariatet for Felles klagenemnd (Unit) på e-postadressen: innsyn-
klageinstans@fsat.no. 
 
For en sikker oversendelse av dokumenter anbefales det at institusjonene benytter 
tjenesten «Filesender», som tilbys av Unit.  
 
Vær oppmerksom på at e-postadressen ovenfor kun er opprettet for mottak av 
innsynssaker. Andre klagesaker som gjelder annullering eller utestenging på grunn av 
fusk, uskikkethet, merknader på politiattest osv. skal fortsatt sendes gjennom ordinær 
postgang. 
 
  

mailto:innsyn-klageinstans@fsat.no
mailto:innsyn-klageinstans@fsat.no
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SAKSOVERSIKT OG SAKSSAMMENDRAG 
FOR INNSYNSSAKER  
 
Under følger en oversikt over de enkelte innsynssakene, med opplysninger om 
saksnummer (nemndas referanse), navn på underinstansen, påberopte hjemler for 
unntak og sakstype.  
 
Nemnda minner om at avgjørelsene i innsynssakene er offentlige. Dersom noen ønsker 
innsyn i en avgjørelse, kan det sendes en forespørsel om dette til sekretariatet for Felles 
klagenemnd (Unit).  
 
Nemnda har også valgt å innta sakssammendrag av noen utvalgte saker som ble 
behandlet i 2019.  
 
Saksoversikt – Tabell  
 

Saksnr. Institusjon Ref. til offl. Resultat Grad av innsyn Sakstype 

INNSYN_1-
2019 UiO   Avvist Ikke aktuelt 

Manglende 
journalføring 

INNSYN_2-
2019 OsloMet 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13 

Klagen gitt 
medhold   

Samtykke til 
opphevelse av 
taushetsplikt 

INNSYN_3-
2019 NTNU offl. § 14 Klagen avslått Ingen 

Innsyn i e-post 
mellom ansatte 

INNSYN_4-
2019 NTNU offl. § 9 Klagen avslått Ingen 

Innsyn i 
opplysninger om 
antall varsler gitt til 
ansatte 

INNSYN_5-
2019 UiO 

offentleg-
forskrifta § 5 Klagen avslått Ingen 

Innsyn i opptak av 
forelesninger 

INNSYN_6-
2019 UiO offl. § 23 Klagen avslått Ingen 

Innsyn i sak om 
mistanke om brudd 
på forskningsetiske 
normer 
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INNSYN_7-
2019 UiO 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13 

Klagen delvis 
gitt medhold  

Innsyn gitt etter 
sladding 

Innsyn i sak om 
mistanke om brudd 
på forskningsetiske 
normer 

INNSYN_8-
2019 HVO 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13, offl. 
§ 12 c 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Innsyn gitt etter 
sladding 

Innsyn i 
faktaundersøkelser 
/ arbeidsmiljøsak 

INNSYN_9-
2019 UiB offl. § 25 (2) Klagen avslått Ingen 

Innsyn i søkere 
unntatt fra offentlig 
søkerliste 

INNSYN_10-
2019 UiB offl. § 14 Klagen avslått Ingen 

Innsyn i juridisk 
utredning for intern 
bruk  

INNSYN_11-
2019 UiO 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13, offl. 
§ 24, offl. 23 Klagen avslått Ingen Brev i varslingssak 

INNSYN_12-
2019 Nord offl. § 14 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Innsyn gitt etter 
sladding Rapport 

INNSYN_13-
2019 UiT 

Institusjonen 
mente 
klageren 
hadde fått 
fullt innsyn 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Innsyn gitt etter 
offl. § 9 

Innsyn i 
saksbehandlings-
dokumenter 

INNSYN_14-
2019 Nord 

offl. § 14, offl. 
§ 13 jf. fvl. § 
13 (1) nr. 2 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Sladding tatt bort, 
nemnda anså flere 
dokumenter som 
"saksdokumenter" 

Innsyn i 
dokumenter om 
studiesteds-
strukturen 

INNSYN_15-
2019 UiO 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Mindre sladding 
enn institusjonen 

Varsel fra student 
om studenter 

INNSYN_16-
2019 UiO 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Mindre sladding 
enn institusjonen 

Varsel fra studenter 
om student 

INNSYN_17-
2019 UiB 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13 (1) 
nr. 2 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Mindre sladding 
enn institusjonen 

Innsyn i 
anbudskonkurranse 

INNSYN_18-
2019 NTNU 

offl. § 13, jf. 
fvl. § 13 

Klagen gitt 
delvis 
medhold 

Vesentlig mindre 
sladding enn 
institusjonen 

Innsyn i advarsler til 
ansatte 
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Sakssammendrag av utvalgte innsynssaker  
 
INNSYN-3-2019 – Innsyn i e-post mellom ansatte 
 
Saken gjaldt krav om innsyn i e-poster som klagerens arbeidsgiver hadde mottatt 
angående en uttalelse klageren hadde gitt til en nettavis. Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) avslo opprinnelig innsynsbegjæringen med 
henvisning til offentleglova (offl.) § 13 første ledd, med begrunnelsen at e-postene 
inneholdt taushetsbelagte opplysninger om politiske holdninger. 
 
Institusjonens avgjørelse ble påklaget. Klageren anførte at NTNU hadde praktisert 
offentleglova på uriktig måte. NTNU vurderte deretter saken på nytt, og ga innsyn i to 
av de tre e-postene innsynsbegjæringen ble ansett å gjelde. Den siste e-posten ble 
vurdert som et organinternt dokument, som kunne unntas med hjemmel i offl. § 14. 
NTNU vurderte merinnsyn etter offl. § 11, men fant at hensynene som begrunnet 
unntaksbestemmelsen i offl. § 14 veide tyngre enn klagerens rett til innsyn. 
 
Felles klagenemnd vurderte saken slik at e-posten som ble unntatt offentlighet var 
omfattet av unntaksbestemmelsen i offl. § 14. I vurderingen av merinnsyn mente 
nemnda at innsyn i e-posten ville kunne hindre en åpen og fri dialog internt i denne 
typen saker. Interne vurderinger av hvordan et organ bør stille seg i en potensiell 
mediesak bør kunne unntas offentligheten. Nemnda la også vekt på at allmenhetens 
behov for innsyn i den aktuelle e-posten var lite. Saken e-posten knyttet seg til var 
allerede belyst i media, og etter nemndas vurdering ville ikke innsyn i e-posten tilføre 
saken noe nytt.  
 
Resultat: Klagen ble avslått 
 
Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 14. 
 
INNSYN-14-2019 – Innsyn i korrespondanse med innleide konsulenter 
 
Saken gjaldt krav om innsyn i all e-postkorrespondanse mellom ledelsen ved Nord 
universitet (Nord), og firmaene Apeland AS og PricewaterhouseCoopers AS (PwC).  
 
Nord svarte klageren at innsynskravet omfattet en stor mengde e-poster det var arbeids- 
og tidkrevende å innhente og vurdere. Nord ba også om en avgrensning av innsynskravet 
og spurte spesifikt om det gjaldt korrespondanse knyttet til studiestedsstrukturen.  
 
Klageren opprettholdt innsynskravet. Nord ga deretter innsyn i korrespondanse som ikke 
ble ansett for å være organintern, korrespondanse som gjaldt praktiske avklaringer samt 
delvis innsyn i de organinterne dokumentene etter en merinnsynsvurdering. Nord avslo 
innsynsbegjæringen for deler av korrespondansen med PwC og korrespondansen med 
Apeland AS med henvisning til at dokumentene var organinterne, jf. offl. § 14. Videre 
ble noen dokumenter unntatt med henvisning til at disse ikke var «saksdokumenter» som 
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kunne kreves innsyn i, jf. motsetningsvis offl. § 4. Deretter unntok Nord opplysninger i 
en avropskontrakt med henvisning til taushetsplikt for forretningshemmeligheter, jf. offl. 
§ 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd punkt 2.  
 
Felles klagenemnd vurderte om dokumentene kunne sies å være utarbeidet av Nord til 
intern saksforberedelse etter offl. § 14 når institusjonen fikk bistand av innleide 
konsulenter, og dokumentene var sendt mellom konsulentene og institusjonen. I 
vurderingen viste nemnda til forarbeidene til offentleglova, Ot.prp. nr. 102 (2004-2005), 
på side 131: 

 
Om ein person som er mellombels knytt til eit organ, f.eks. for å utføre eit utgreiingsoppdrag, skal 
reknast som ein del av organet eller som ein ekstern oppdragstakar, vil avhenge av ei konkret 
vurdering. Dersom personen er tilsett som arbeidstakar i organet, vil vedkommande alltid måtte 
reknast som ein del av organet. Dersom det er tale om eit oppdragstilhøve, vil dette avhenge av 
arten til oppdraget, mandatet og kva grad av fortrulegheit og internt samarbeid med organet som 
det er lagt opp til. 

 
Nemnda vurderte tilknytningsforholdet som konsulentene fra PwC og Apeland hadde til 
Nord i de prosjektene de var innleid for å gjennomføre. Etter nemndas vurdering var 
konsulentene fra PwC integrert i prosjektgruppen på lik linje som Nords ansatte. 
Formålet var at konsulentene fra PwC skulle støtte prosjektgruppen og prosjekt-
sekretariatet for å øke kapasiteten og kompetansen. Konsulentene skulle ikke ha 
selvstendig ansvar for prosjektet. Mandatet for prosjektet var forankret i styremøte ved 
Nord, med rektor som prosjekteier. Arten av oppdraget var av en slik karakter at ansatte 
ved Nord og konsulentene fra PwC måtte jobbe fortrolig og internt med foreløpige 
dokumenter og vurderinger. På den bakgrunn kom nemnda til at korrespondansen 
mellom Nord og PwC, i forbindelse med flere av delprosjektene i studiestedsstrukturen, 
var organintern.  
 
I merinnsynsvurderingen av korrespondansen mellom Nord og PwC la nemnda 
avgjørende vekt på at Nord måtte kunne ha en åpen og fri dialog under saks-
forberedelsen. Etter nemndas syn lå dette hensynet i kjernen av begrunnelsen for å kunne 
unnta organinterne dokumenter. Dokumentene Nord hadde unntatt med henvisning til 
offl. § 14, var i hovedsak utkast til ulike rapporter. Utkastene ble bearbeidet frem til den 
endelige utgaven som skulle legges frem for styret ved institusjonen. Den endelige 
utgaven var publisert på Nords nettsider. Nemndas vurdering var at utkastene kunne 
unntas etter offl. § 14, for å verne prosessen bak rapporten og de tilhørende diskusjonene. 
Nemnda ba likevel Nord om å gi klageren innsyn i de faktiske opplysningene i 
rapportene.  
 
Nemnda kom til at korrespondansen mellom Nord og Apeland AS ikke var organintern. 
Bistanden fra Apeland AS ble gitt løpende som en serie av enkeltoppdrag knyttet til å 
lage kommunikasjonsplan, holde medietrening av universitetets ansatte og bistå med 
strategisk rådgivning. Konsulentene leverte i stor grad selvstendige og ferdige utkast til 
kronikker, taler, svar til medier og lignende. Etter nemndas syn hadde kommunikasjonen 
et tydelig preg av å ha foregått mellom to selvstendige organer. På den bakgrunnen kom 
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nemnda til at de resulterende dokumentene var råd fra konsulenter fra Apeland, snarere 
enn resultater som hadde vokst frem etter en felles innsats.  
Nord hadde ikke begrunnet hvorfor offl. § 15 andre ledd kunne være en aktuell 
unntakshjemmel for deler av dokumentene som inneholdt korrespondansen med 
Apeland. Felles klagenemnd opphevet Nords avslag når det gjaldt denne 
korrespondansen, ettersom nemnda som klageinstans skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 33 femte ledd.  
 
Felles klagenemnd kom frem til at dokumentene Nord hadde unntatt offentlighet, med 
henvisning til at disse ikke var saksdokumenter i lovens forstand, oppfylte vilkårene for å 
utgjøre «saksdokument» i offl. § 4 andre ledd. Dokumentene gjaldt i hovedsak 
møteinnkallinger for prosjektgruppen som arbeidet med studiestedsstrukturen. 
Dokumentene inneholdt ikke vurderinger, men viste hvordan Nord hadde jobbet med 
prosjektet.  
 
Nemnda vurderte opplysningene i kontrakten slik at disse ikke kunne unntas offentlighet 
som forretningshemmeligheter underlagt taushetsplikt. Nemnda la avgjørende vekt på at 
avropskontrakten viste hva Nord brukte statlige midler på, slik at det vil være stor 
offentlig interesse i opplysningene. Skadevirkningen for virksomheten ved å gi innsyn i 
opplysningene var også begrenset, ettersom opplysningene gjaldt konsulenters erfaring 
som rådgivere i tidligere prosjekter. Etter nemndas syn må virksomheter som leverer 
tilbud til det offentlige være kjent med at opplysninger i tilbudet som utgangspunkt ikke 
vil være underlagt taushetsplikt.   
 
Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. 
 
Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 14, offl. § 13 første ledd nr. 1 jf. fvl. § 13 første ledd 
nr. 2, offl. § 4 og offl. § 15. 
 
INNSYN-15-2019 og INNSYN-16-2019 – Varsel om kritikkverdige forhold i 
læringsmiljøet 
 
Sakene gjaldt krav om innsyn i varsler om læringsmiljøet sendt i «Si fra»-systemet ved 
Universitetet i Oslo.  
 
Universitetet sendte sladdede versjoner av dokumentene til klageren. Begrunnelsen for 
sladdingen var at dokumentene inneholdt opplysninger underlagt taushetsplikt. 
Avgjørelsen om å sladde opplysningene ble påklaget. Klageren anførte at UiO hadde 
sladdet mer informasjon enn nødvendig i dokumentet, slik at det var umulig å lese hva 
varslene faktisk gjaldt.  
 
Felles klagenemnd vurderte flere av opplysningene i dokumentene slik at disse var 
omfattet av taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Dersom identiteten til de 
involverte skulle bli kjent, ville det etter nemndas syn kunne utlevere flere studenter og 
skade tilliten til UiOs håndtering av studentvarslingssaker. Samtidig gjelder 
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taushetsplikten også hvor opplysninger i et dokument sammen med andre tilgjengelige 
opplysninger, direkte eller indirekte kan utlevere den personen opplysningene gjelder. 
Nemnda fant likevel grunn til å gi innsyn i flere opplysninger enn hva UiO hadde gitt. I 
vurderingen la nemnda vekt på allmenhetens interesse i å få innsikt i de opplysningene 
som ikke er underlagt taushetsplikt. Dokumentene inneholdt opplysninger om forhold 
som hadde funnet sted under semesterstart, herunder mobbing og trakassering. Nemnda 
fant det klart at opplysninger om forhold knyttet til læringsmiljøet ved UiO vil være av 
stor interesse for allmenheten. Nemnda mente derfor at det burde gis innsyn i så mange 
opplysninger som mulig uten at identiteten på de involverte blir kjent.  
 
Resultat: Klageren fikk delvis medhold. 
 
Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2.  
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Vedlegg: 

1. Tabell og sammendrag av utvalgte vedtak fattet av Felles klagenemnd i 2019 
2. Lovspeil, Straffeloven fra 1902 og straffeloven fra 2005 
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