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INNLEDNING 
 
Felles klagenemnd ble opprettet av Kunnskapsdepartementet ved vedtakelse av  
forskrift nr. 1192 av 10. oktober 2005, som trådte i kraft 1. januar 2006.  
 
Felles klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak truffet med hjemmel i universitets- og 
høyskoleloven §§ 4-7 til 4-10. Dette omfatter klagesaker vedrørende annullering av eksamen 
m.m., utestenging og bortvisning, utestenging grunnet straffbare forhold (politiattest), og 
utestenging etter skikkethetsvurdering.  
 
Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene er derfor retningsgivende for de 
vurderinger som institusjonene gjør i tilsvarende saker. 
 

Nemndas sammensetning i 2014 
 
Frem til 1.april 2014 bestod nemnda av følgende personer:  
 
Faste medlemmer:  
Monica Barmo   (leder) 
Knut Andreas Bostad   (nestleder) 
Gonnie Smit 
Per Gunnar Hillesøy 
Gjermund Aaseth Løkhaug  (studentrepresentant) 
Madeleine Sjøbrend   (studentrepresentant) 
 
Varamedlemmer:  
Rigmor Bjørkli 
Andreas Stellander 
Klaus Andersen 
Anja Ziolkowski   (studentrepresentant) 
Joakim Pedersen   (studentrepresentant) 
 
I april 2014 fant det sted en utskiftning i nemnda, og ny nemnd ble oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet i henhold til forskrift om felles klagenemnd § 2.  
 
Følgende personer ble oppnevnt fra 1. april 2014:  
 
Faste medlemmer:  
Monica Barmo   (leder)      
Knut Andreas Bostad   (nestleder)   
Greta Hilding 
Kjetil Sudmann Larssen 
Kristin Fjelde Tjelle 
Gjermund Aaseth Løkhaug  (studentrepresentant) 
Madeleine Sjøbrend   (studentrepresentant) 
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Varamedlemmer:  
Liv Tande 
Hans-Jørgen Leksen 
Sissel Ettre Solbakken 
Joakim Pedersen    (studentrepresentant) 
Anja Ziolkowski    (studentrepresentant) 
 
 

Godkjenning av årsmelding 
 
Årsmeldingen for 2014 er blitt godkjent av Felles klagenemnd under klagenemndsmøte 
19.05.2015.  
 
Knut Andreas Bostad ble oppnevnt til leder for Felles klagenemnd den 19.03.2015, og 
årsmeldingen for 2014 er blitt godkjent under hans ledelse.  
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STATISTIKK 
 

Antall saker 
 
I 2014 fattet Felles klagenemnd vedtak i totalt 70 saker.  
 

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

59  

Utestenging fra klinisk undervisning og 
praksis – Uhl. § 4-8 (2) 

2 

Merknader på politiattest - Uhl. § 4-9  4 
Advokatsalær – Uhl. § 4-8 (5) 3 
Feil klageinstans 2 
 
 

Resultat 
 
Resultat Antall 
Stadfestelse av underinstansens vedtak 54 
Opphevelse av underinstansens vedtak 9 
Nedsatt reaksjon/delvis medhold  
(Nytt vedtak) 

5 

Avvisning (Feil klageinstans) 2 
 
 
Stadfestelsesprosenten var 77,1 prosent i 2014. I disse sakene ble altså underinstansens vedtak 
stadfestet av Felles klagenemnd. Til sammenligning var stadfestelsesprosenten 71,7 prosent i 
2013, og 77,8 prosent i 2012.  
 
I ni saker ble underinstansens vedtak opphevet i sin helhet. Dette utgjør en 
opphevelsesprosent på 12,9 prosent. Grunnene til opphevelse var enten saksbehandlingsfeil 
eller at lovens vilkår ikke var oppfylt, for eksempel at skyldkravet ikke var oppfylt. Til 
sammenligning var opphevelsesprosenten 8,3 prosent i 2013, og 15,6 prosent i 2012.  
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ANTALL SAKER FORDELT PAÅ  
LÆRESTED: 2009-2014 

Klagesaker sortert på hvert enkelt lærested for årene 2009-2014 
  
  
Lærested 

  
2009 

  

  
2010 

  

  
2011 

  

  
2012 

  

  
2013 
  

  
2014 
  

Antall saker pr. lærested 
i perioden 2009-2014 
  

Diakonhjemmet høgskole         1   1 
Dronning Mauds Minne Høgskole     1   1 3 5 
Handelshøyskolen BI 5 3 16 6 9 11 50 
Høgskolen i Akershus 1           1 

Høgskolen i Bergen   2 1     2 5 
Høgskolen i Bodø   1         1 
Høgskolen i Buskerud   2   1 1   4 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold*              3 3 
Høgskolen i Finnmark 1 2   1 1   5 
Høgskolen i Gjøvik 1     1   1 3 
Høgskolen i Harstad           1 1 
Høgskolen i Hedmark       1   1 2 
Høgskolen i Lillehammer   2 3 3 3 4 15 
Høgskolen Molde     2 3 1   6 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 2 1 4   1 2 10 
Høgskolen i Oslo 2 2 1       5 
Høgskolen i Oslo og Akershus**       4 3 5 12 
Høgskolen Stord/Haugesund   1   4 3 3 11 
Høgskulen Sogn og Fjordane 1         1 2 
Høgskolen i Sør-Trøndelag   1 2 1 1 6 11 
Høgskolen i Telemark 5 1     1   7 
Høgskolen i Vestfold 1 1     1   3 
Høgskulen i Volda 1           1 
Høgskolen i Østfold   1 2   1 3 7 
Høgskolen i Ålesund 1           1 
Lovisenberg Diakonale Høgskole           3 3 
Mediehøgskolen Gimlekollen   2         2 
Misjonshøgskolen           1 1 
Norges arktiske universitet UiT***         1 6 7 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   2 4   3 1 10 
Universitetet for miljø- og biovitenskap       2 7   9 
Universitetet i Agder 4 3 2 5 2 3 19 
Universitetet i Bergen 1 2 1 3 7   14 
Universitetet i Nordland     1       1 
Universitetet i Oslo 1 5 5 5 5 7 28 
Universitetet i Stavanger 3 2 2 4 1 3 15 
Universitetet i Tromsø 1 4 3 1 6   15 

Antall klagesaker behandlet av Felles klagenemnd pr. år 31 40 50 45 60 70   
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Merknader til tabellen:  
*HiB, HiVe og HBV har til sammen 10 saker 
**HiO, HiAk og HiOA har til sammen 18 saker 
***HiF, UiT og Norges arktiske universitetet har til sammen 27 saker.  
  
 

  



 
7 

FUSKESAKER  
 
 
Flertallet av de sakene som ble sendt inn til Felles klagenemnd i 2014, omhandlet «fusk»,  
jf. uhl. § 4-7 (1) bokstav b.  
 
 

Antall fuskesaker 
 
Type fusk Antall 
Plagiat 38 
Ulovlig hjelpemiddel 15 
Ulovlig samarbeid 6 
 
NB! I tabellen ovenfor er også de sakene hvor resultatet ble opphevelse tatt med. 
 
Plagiat så ut til å være et stort problem ved skriftlige innleveringer uten tilsyn. Studentene 
overholdt ikke reglene om kildebruk og kildehenvisninger på en tilfredsstillende måte. 
Manglende sitatmarkering, manglende kildehenvisninger i teksten (fotnoter o.l.), og 
mangelfull referanseliste var forhold som stadig gikk igjen.  
 
Nemnda behandlet også en god del saker som omhandlet ulovlige hjelpemidler. Dette var 
gjerne saker hvor studenter medbragte ulovlige hjelpemidler på skriftlig skoleeksamen. Slike 
hjelpemidler kunne være mobiltelefon, kalkulator, eller notatlapper.  
 
 

Skyldform 
 
Nemnda fant at det forelå forsettlig fusk, i flesteparten av fuskesakene.  
 
Skyldform Antall 
Grovt uaktsomt fusk 7 

Forsettlig fusk 43 
 
NB! De sakene hvor utfallet ble opphevelse er ikke medregnet i tabellen over. 
 
Uavhengig av hvilken skyldform underinstansen hadde lagt til grunn, foretok Felles 
klagenemnd en selvstendig vurdering av hvorvidt skyldkravet i fuskesaker var oppfylt. 
Tabellen over viser utfallet av denne vurderingen, i de sakene hvor resultatet ble stadfestelse 
eller nedsatt reaksjon.  
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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 m.m., og/eller utestenging og fratakelse av eksamensretten i inntil ett 
år. I de sakene hvor det fattes vedtak om utestenging, fattes det også vedtak om annullering.  
 
Under er det gitt en oversikt over de ulike reaksjonsformene som ble vedtatt, i de sakene hvor 
resultatet enten ble stadfestelse av underinstansens vedtak eller nedsatt reaksjon.  
 
 Skyldform 
  Grov uaktsomhet Forsett 
Reaksjon   
Kun annullering 2 3 
Utestenging 0-6 mnd. 5 17 
Utestenging 6-12 mnd.  23 
 
NB! De sakene hvor utfallet ble opphevelse er ikke medregnet i tabellene over.  
 
Etter Felles klagenemnds praksis er reaksjonen annullering av eksamen og utestenging i to 
semestre (inntil 12 måneder) i de fleste tilfeller hvor det foreligger forsett, mens grovt 
uaktsomt fusk i de fleste tilfeller innebærer annullering av eksamen og utestenging i ett 
semester (inntil 6 måneder).  
 
Det er viktig å merke seg at underinstansen skal foreta en skjønnsmessig vurdering av hvert 
enkelt tilfelle, ved fastsettelse av reaksjon. Det gjelder ikke noe absolutt krav om at den 
fastsatte reaksjonen må være i samsvar med det som følger av praksisen til Felles klagenemnd. 
Praksisen til Felles klagenemnd kan likevel anses som retningsgivende av hensyn til 
likebehandling på tvers av institusjonene.  
 

Fastsettelse av datoene for utestengingsperioden 
 
Ved fastsettelse av datoene for utestengingsperioden, bør også antall semestre tas i 
betraktning, ikke kun antall måneder. Datoene for utestengingsperioden bør ikke fastlegges 
slik at studenten i realiteten blir utestengt for en lenger periode enn det som er rimelig og 
nødvendig.  
 
Eksempel: Dersom det foreligger forsettlig fusk og 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 derfor 
utestengingen kun vare ut året, det vil si resten av vårsemesteret og hele høstsemesteret.  
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Kravet om skyld 
 
Skyldkravet i fuskesaker er delt i to; den objektive og subjektive skylden. Objektiv skyld 
innebærer at de faktiske forholdene som er bevist, er å anse som fusk i henhold til gjeldende 
regler. Subjektiv skyld innebærer at studenten har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. For 
forsøk på fusk kreves forsett. Dette betyr at fullbyrdet fusk som er uaktsomt, men ikke grovt 
uaktsomt, ikke rammes av uhl. § 4-7(1). Det samme gjelder for uaktsomt eller grovt uaktsomt 
forsøk på fusk.  
 
Ved vurderingen av skyld, har Felles klagenemnd stilt krav om klar sannsynlighetsovervekt.  
 

Forsett og betydningen av rettsvillfarelse 
Erfaringen viser at det er lett å blande sammen vurderingen av forsett med vurderingen av 
rettsvillfarelse. Felles klagenemnd finner derfor grunn til å gi en utfyllende forklaring om 
dette.  
 
Forsett er normalt enklest å fastslå i de tilfellene der det også foreligger hensikt. Det er tre 
forhold som er typisk for slike saker:  

1. Studenten har utført en fuskehandling, vanligvis ved å utføre plagiat, eller ved å ta 
med seg et ulovlig hjelpemiddel til eksamen. 

2. Studenten vet at fuskehandlingen er ulovlig.  
3. Studenten velger å gjøre det likevel. Da foreligger det åpenbart forsett. 

 
Men det er ikke nødvendig å påvise hensikt for at det skal være forsett. Dersom studenten vet 
at hun eller han har utført fuskehandlingen, men ikke vet at det er ulovlig, er det likevel 
forsett. Fuskehandlingen må være bevisst, men regelbruddet trenger ikke være det. 
 
Det er flere grunner til at studenten ikke er (tilstrekkelig) klar over at det han eller hun 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 at studenten ikke har forstått reglene riktig eller godt 
nok.  
 
Når man ikke vet at man har brutt reglene, foreligger det rettsvillfarelse. Som det går fram 
ovenfor, kan rettsvillfarelse og forsett ofte forekomme samtidig. Det er likevel bare den 
unnskyldelige rettsvillfarelsen som kan føre til at studenten blir frifunnet. 
 
Dersom studenten ikke kan bebreides sin uvitenhet om reglene, er det rimelig at studenten 
fritas for reaksjon. Terskelen er imidlertid høy, og de aller fleste studenter kan klandres for 
ikke å ha kjent til reglene i tilstrekkelig grad. Hver enkelt student er selv 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:  
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«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.» 
 
I mange av klagesakene som Felles klagenemnd behandler, er det på det rene at studenten har 
vært klar over fuskehandlingen/handlet forsettlig, men vedkommende påberoper seg uvitenhet 
knyttet til reglene om fusk. Institusjonen må imidlertid langt på vei ha forsømt sin 
informasjonsplikt, før studenten når frem med unnskyldningen om manglende kunnskap til 
fuskereglementet eller reglene for riktig kildebruk.  
 

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 s. 1222. 
 
Grov uaktsomhet forutsetter at studenten ikke har foretatt fuskehandlingen bevisst eller med 
vilje, og kan forekomme i tilfeller hvor studenten for eksempel har glemt å oppgi en kilde, 
slurvet med kildehenvisninger, eller har forvekslet et lovlig hjelpemiddel med et ulovlig. I 
slike tilfeller må det avgjøres om studenten har handlet grovt klanderverdig ved å ikke 
kontrollere at kildehenvisningene er korrekte, eller ved å ikke påse at det medbragte 
hjelpemiddelet er tillatt på eksamen o.l.  
 
I tilfeller hvor det foreligger grovt uaktsomt fusk vil sjelden spørsmålet om rettsvillfarelse 
dukke opp, siden studenten som regel vil være kjent med regelverket. Skulle det likevel dukke 
opp, er vurderingen den samme som for forsettssakene, jf. forrige punkt.  
 

Fullbyrdelsesforsett ved forsøk på fusk 
Dersom det foreligger forsøk på fusk, må studenten ha utvist såkalt fullbyrdelsesforsett. Det 
innebærer at vedkommende må ha bestemt seg for å fullføre fuskehandlingen, men blitt 
avbrutt/oppdaget før fuskehandlingen ble fullbyrdet. Dersom det ikke kan bevises at 
vedkommende handlet med fullbyrdelsesforsett, men kun med grov uaktsomhet, 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.» 
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Krav til hjemmel  
 
Begrepet «fusk» er ikke definert i uhl, 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.» 
 
Det fremgår ganske klart av uttalelsen ovenfor at tilfeller som omhandler ulovlige 
hjelpemidler og feil kildebruk, er omfattet av bestemmelsene om fusk. Men når det gjelder 
andre former for fusk, f.eks. ulovlig samarbeid, er det nødvendig at eksamensforskriften 
regulerer dette.  
 
Det er spesielt ved vurderingen av om det objektivt sett foreligger fusk, at behovet for en klar 
hjemmel i forskriftsform melder seg. For å sikre at det er tilstrekkelig hjemmel for å 
sanksjonere de aktuelle tilfellene som fusk, bør de lokale eksamensforskriftene angi konkret 
hva som er å anse som fusk. Ved utformingen av slike bestemmelser, må det selvsagt tas 
utgangspunkt i uttalelsene om fuskebegrepet som fremgår av lovforarbeidene.  
 
Bruk av egenerklæringer er et bra tiltak for å bevisstgjøre studentene om reglene om fusk, så 
lenge egenerklæringene gjengir de reglene som allerede fremgår av eksamensforskriften.  
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SKIKKETHETSSAKER 
 

Klageinstans 
 
Felles klagenemnd er klageinstans for saker hvor det er fattet vedtak om uskikkethet og 
utestenging etter skikkethetsvurdering, jf. uhl. § 4-10.  
 
 

Antall saker 
 
Ingen saker om skikkethet ble påklaget til Felles klagenemnd i 2014. 
 
Til sammenligning behandlet nemnda én skikkethetssak i 2013 og to skikkethetssaker i 2012.  
 
Det er relativt få saker om skikkethet som blir påklaget til Felles klagenemnd, og nemnda 
antar at det generelt er få saker om skikkethet som blir behandlet på de enkelte 
utdanningsinstitusjonene.  
 
 

Behandling av skikkethetssaker 
 
Ved behandling av skikkethetssaker forholder Felles klagenemnd seg til uhl. § 4-10, forskrift 
om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften), og rundskriv F-14-06 av 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Nemnda vurderer om studenten utgjør «en mulig fare» for de nevnte gruppene, og det tas 
utgangspunkt i de konkrete kriteriene som er angitt i skikkethetsforskriften § 3 og 4. Det blir 
også vektlagt om studenten har fått tilbud om utvidet oppfølging og veiledning, eller om det 
foreligger åpenbare og sterke holdepunkter for at oppfølging/veiledning ikke vil gjøre 
studenten skikket til yrket.  
 
I skikkethetssaker er det viktig at underinstansen nedtegner alt som blir sagt og observert — 
på alle trinn i saksbehandlingen, for eksempel at vurderings- og oppfølgingssamtaler 
dokumenteres med referat.  
 
De sakene som oppstår er ofte krevende, og det er derfor særlig viktig å sikre både kvaliteten 
og effektiviteten i saksbehandlingen.  
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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 2014 behandlet Felles klagenemnd 4 saker, som omhandlet studenter som hadde merknader 
på politiattesten, og hvor nasjonal politiattestnemnd hadde fattet vedtak om utestenging fra 
praksisopplæring/klinisk undervisning. Vedtak fattet av politiattestnemnda ble stadfestet i 
samtlige saker.  
 

Lovendringer  
 
Stortinget har vedtatt endringer i uhl. § 4-9 med virkning fra 01.08.2014. Endringen i uhl. § 4-
9 femte ledd er vedtatt med virkning fra 01.01.2015.  
 
Uhl. § 4-9 lyder nå slik:  
 
§ 4-9. Utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest 
(1) I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller 
praksisstudier, kan det kreves at studentene legger frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første 
ledd, ved opptak til eller underveis i studiet. 
(2) Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for 
studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. 
(3) Den som er dømt for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med 
pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk 
undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i 
denne forbindelse. 
(4) Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd eller i 
politiattester i medhold av annet ledd, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning til rettskraftig 
dom foreligger eller saken er henlagt, hvis dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for 
pasienter, brukere, barn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse. 
(5) Institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, avgjør, etter uttalelse fra institusjonen, om studenten skal nektes retten 
til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. Forvaltningsloven § 42 gjelder tilsvarende. 
(6) Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, er klageinstans for 
nemndas vedtak. 
(7) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om utestenging fra klinisk 
undervisning eller praksisstudier er reist ved institusjonens klagenemnd. Utgiftene til dette dekkes av 
institusjonen i samsvar med § 4-8 femte ledd. 
(8) Departementet gir forskrifter om saksbehandling ved utestenging grunnet straffbare forhold. 
 
 
Endringen i uhl. § 4-9 femte ledd innebærer at institusjonens klagenemnd vil behandle saker 
om merknader på politiattest som 1. instans. Tidligere er disse sakene blitt behandlet av 
nasjonal politiattestnemnd, som nå er besluttet nedlagt.  
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Felles klagenemnd vil fortsatt fungere som 2. instans (klageinstans) for disse sakene.  
 
For mer informasjon henvises det til departementets brev av 26.06.2014 og Prop. 59 L.  
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DEKNING AV UTGIFTER TIL 
ADVOKATBISTAND 
 
 
 

Klageinstans 
 
Felles klagenemnd fungerer som klageinstans for vedtak om dekning av utgifter til 
advokatbistand, i saker om bortvisning eller utestenging etter uhl. §§ 4-8, 4-9 og 4-10.  
 
 

Lovendringer 
 
Med virkning fra 01.08.2014 er det vedtatt endringer i uhl. § 4-8 femte ledd, § 4-9 syvende 
ledd og § 4-10 femte ledd, som omhandler studentens rett til dekning av utgifter til 
advokatbistand.  
 
Lovendringene innebærer at det nå fremgår direkte av loven at offentig salærsats skal legges 
til grunn ved dekning av utgifter til advokatbistand.  
 
Endringene innebærer også at institusjonens mulighet til å sette ned salæret nå er hjemlet i 
loven. Det fremgår direkte av uhl. at institusjonene har anledning til å sette ned salæret, 
dersom de finner at det er brukt lengre tid enn hva som er rimelig og nødvendig.  
 
De omtalte bestemmelsene har følgende ordlyd:  
 
§ 4-8, femte ledd:  
 
(5) Kandidaten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller 
utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter første ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av 
institusjonen, etter sats fastsatt etter forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv. 3. desember 1997 nr. 
1441 Finner styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, at det er brukt lengre tid enn hva som er 
rimelig og nødvendig, kan salæret settes ned. Vedtak om salærnedsettelse kan påklages til departementet eller 
særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 syvende ledd. 
 
§ 4-9, syvende ledd:  
 
(7) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om utestenging fra klinisk 
undervisning eller praksisstudier er reist ved institusjonens klagenemnd. Utgiftene til dette dekkes av 
institusjonen i samsvar med § 4-8 femte ledd. 
 
§ 4-10, femte ledd:  
 
(5) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak er reist i skikkethetsnemnda. 
Utgiftene til dette dekkes av institusjonen i samsvar med § 4-8 femte ledd. 
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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 enkelte 
bestemmelser i forvaltningsloven kommenteres nærmere, som nemnda føler er særlige 
aktuelle i saker etter uhl. § 4-7 til § 4-10.  
 
 

Veiledningsplikt 
 
Institusjonene har en generell veiledningsplikt overfor studentene, og det er viktig å overholde 
denne plikten for å ivareta studentenes interesser og rettssikkerhet.  
 
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.» 

 
Det er viktig at institusjonene veileder studentene om deres rettigheter. Studentene vil normalt 
ha behov for veiledning fra dag én, det vil si 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.  
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Forhåndsvarsel  
 
Utgangspunktet er at 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.»  
 
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 gjøre rede for hva saken gjelder, herunder hvilke regler/forskrifter 
saken gjelder, hvilke reaksjoner studenten kan bli ilagt, informasjon om 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, og denne fristen bør være såpass 
lang at studenten har mulighet til å forberede sitt forsvar på en betryggende måte. Fristen kan 
for eksempel ikke være så kort at studenten ikke rekker å konsultere en advokat, dersom 
han/hun skulle ønske det.  
 
Forhåndsvarsel skal gis fra 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.  
 
 

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 må altså 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. 
 
Det hører til veiledningsplikten, jf. fvl. § 11, at studenten informeres om bestemmelsen i fvl. § 
12 første ledd når det innkalles til møte.  
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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.» 
 
Institusjonen skal sørge for en upartisk saksbehandling, og få frem både det som er til gunst 
og ugunst for den studenten saken gjelder.  
 
Det hører til utredningsplikten å sørge for at riktig faktum blir lagt til grunn i vedtaket. 
Dersom en student gir uttrykk for at vedkommende ønsker å komme med flere opplysninger i 
saken, bør det legges til rette for at studenten får mulighet til dette.  
 
 

Referatføring av muntlige samtaler  
 
I de tilfellene hvor det avholdes muntlige møter med studenter, er det viktig at møtene blir 
referatført. Opplysningene må nedtegnes så nøyaktig som mulig, og med det samme. Det kan 
også være lurt å gi studentene mulighet til å lese gjennom og godkjenne referatet.  
 
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.» 
 
Opplysninger som kommer frem under muntlige møter kan bli svært avgjørende for utfallet 
av saken, spesielt i de tilfellene hvor studentene innrømmer forholdet.  
 

Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
 
Det gjøres oppmerksom på at sakene skal behandles uten ugrunnet opphold, og 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.  

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 de berørte studentene får god informasjon om videre saksgang, og hvilke 
rettigheter de har mens sakene er under behandling. Det kan være i strid med god 
forvaltningsskikk, dersom sakene blir «liggende» uten at det skjer noe.  
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GENERELT  
 

Dokumentasjon 
For at Felles klagenemnd skal kunne overprøve underinstansens vedtak på en effektiv og 
betryggende måte, er det viktig at alle saksdokumentene blir sendt over. Det er institusjonen 
som har bevisbyrden. All korrespondanse mellom institusjonen, studenten og evt. advokaten 
må dokumenteres og oversendes til nemnda, herunder forhåndsvarsel og møtereferater.  Også 
andre dokumenter av relevans må oversendes, dette kan f. eks. være emnebeskrivelse, 
egenerklæring, oppgavesett, regler for eksamenskandidater, plagiatrapport m.m. Dersom deler 
av dokumentasjonen er utstyrt med farge eller fargekoder som skal lette lesingen, bør dette 
oversendes som fargekopi til Felles klagenemnd.  
 

Informasjon om regelverket 
Det er en del studenter som påberoper seg rettsvillfarelse, dette er som oftest ikke 
unnskyldelige rettsvillfarelser. Det er likevel viktig å bevisstgjøre studentene om gjeldende 
regler.  
 

Sakssammendrag 
Sakssammendrag av nemndas vedtak i 2014 vil bli publisert på nettsidene til Felles 
studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) i løpet av sommeren 2015.  
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