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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.  

 

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. I tillegg behandler nemnda klager på avgjørelser i 

saker om innsyn etter offentleglova. Saker om partsinnsyn faller utenfor offentleglova og 

reguleres av forvaltningsloven. Klager på avgjørelser i saker vedrørende partsinnsyn skal 

sendes til Kunnskapsdepartementet.  

 

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak, og avgjørelsene er derfor retningsgivende for de 

vurderinger som institusjonene gjør i tilsvarende saker. 

 

Nemndas sammensetning i 2016 
 

Frem til 01. april 2016 bestod nemnda av følgende personer:  

 

Faste medlemmer:  

Knut Andres Bostad   (leder)      

Marianne Klausen   (nestleder)   

Greta Hilding 

Kjetil Sudmann Larssen 

Kristin Fjelde Tjelle 

Gjermund Aaseth Løkhaug  (studentrepresentant) 

Madeleine Sjøbrend   (studentrepresentant) 

 

Varamedlemmer:  

Liv Tande 

Hans-Jørgen Leksen 

Sissel Ettre Solbakken 

Joakim Pedersen    (studentrepresentant) 

Anja Ziolkowski    (studentrepresentant) 

 

 

Fra 01. april 2016 hadde nemnda følgende sammensetning:  

 

Faste medlemmer:  

Knut Andreas Bostad   (leder)      

Marianne Klausen    (nestleder)   

Greta Hilding 

Kjetil Sudmann Larssen 

Kristin Fjelde Tjelle 

Magnus Brekke Nygaard  (studentrepresentant) 
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Kine Nossen    (studentrepresentant) 

 

Varamedlemmer:  

Liv Tande 

Hans-Jørgen Leksen 

Sissel Ettre Solbakken 

Mari Arnekleiv Bækkelund  (studentrepresentant) 

Ruben Haugland   (studentrepresentant) 

 

 

Sekretariat:  

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT), fra 01.01.2017 CERES Nasjonalt senter for 

felles systemer og tjenester for forskning og studier v/Ingrid Olsen Fossum og Sadia Zaka.  

 

Godkjenning av årsmelding 
 

Årsmeldingen for 2016 er blitt godkjent av Felles klagenemnd 11.07.2017.  
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STATISTIKK 

 

Antall saker 
 

I 2016 fattet Felles klagenemnd vedtak i totalt 98 saker (inkl. innsyn). En sak ble trukket av 

klageren før nemnda behandlet den. 

 

Sakstyper 
 

Sakstype Antall 

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

64 

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

1 

Merknader på politiattest - uhl. § 4-9  3 

Skikkethet - uhl. § 4-10 3 

Innsynssaker – offl. 27 

 

 

Resultat 
 

I saker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10: 

 

Resultat Antall 

Stadfestelse av underinstansens vedtak 63 

Nedsatt reaksjon 1 

Opphevelse av vedtak 7 

 

 

I saker etter offl. (innsynssaker): 

 

Resultat Antall 

Stadfestelse av underinstansens vedtak 8 

Opphevelse av underinstansens vedtak 9 

Delvis medhold  9 

Avvisning  

Klagen videresendt til KD 1 

 

 

For saker etter uhl. var stadfestelsesprosenten 89 prosent i 2016. Til sammenligning var 

stadfestelsesprosenten 92 prosent i 2015, og 77 i 2014.  Stadsfestelsesprosenten for 

innsynssakene var 30 prosent.  
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I sju av sakene etter universitetets- og høyskoleloven ble underinstansens vedtak opphevet i 

sin helhet. Dette utgjør en opphevelsesprosent på 10 prosent. Fire av disse sakene var saker 

vedrørende fusk på eksamen, hvor Felles klagenemnd ikke fant at det objektive vilkåret for 

fusk var oppfylt. De tre andre sakene var saker vedrørende manglende skikkethet. Felles 

klagenemnd fant i disse sakene at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon som beviste at 

studentene var uskikket for de respektive yrkene Til sammenligning var opphevelsesprosenten 

tre prosent i 2015, og 13 prosent i 2014.  

 

I én sak vedtok Felles klagenemnd å sette ned reaksjonen vedtatt av underinstansen grunnet 

for lang saksbehandlingstid. 
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SAKER FORDELT PA  LÆRESTED 
Klagesaker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10, sortert på hvert enkelt lærested for årene 2011-2016 

   
Lærested 

  
2011 

  

  
2012 

  

  
2013 

  

  
2014 
  

  
2015 
  

 
2016 

Antall saker pr. lærested 
i perioden 2011-2016 

Diakonhjemmet høgskole      1   1  2 

Det teologiske menighetsfakultet      1 1 

Dronning Mauds Minne Høgskole  1   1 3 2  7 

Handelshøyskolen BI 16 6 9 11 10 8 60 

Høgskolen i Bergen 1    2  1 1 5 

Høgskolen i Bodø* 1          1 

Høgskolen i Buskerud**     1  1     2 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold**           3 1  4 

Høgskolen i Finnmark  1  1     2 

Høgskolen i Gjøvik    1  1    2 

Høgskolen i Harstad        1   1 

Høgskolen i Hedmark    1   1 1  3 

Høgskolen i Lillehammer 3 3 3 4 3 1 17 

Høgskolen Molde  2 3 1    2 8 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 4   1 2 6  13 

Høgskolen i Oslo 1         1 

Høgskolen i Oslo og Akershus***   4  3 5 8 6 26 

Høgskolen Stord/Haugesund  4  3 3  2 12 

Høgskulen Sogn og Fjordane        1  3 4 

Høgskolen i Sørøst-Norge**         6 6 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 2 1 1 6 1  11 

Høgskolen i Telemark**        1  3   4 

Høgskolen i Vestfold    1      1 

Høgskolen i Volda      3 3 

Høgskolen i Østfold 2  1  3 3 2 11 

Lovisenberg Diakonale Høgskole        3   3 

Misjonshøgskolen        1   1 

Nord universitetet*      3 3 

Norges arktiske universitet UiT****      1 6 10 3 20 

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet   2  7  2 2 13 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet*****  4   3 1  1 3 12 

Universitetet i Agder 2 5 2 3 5 11 28 

Universitetet i Bergen 1 3 7   3 4 18 

Universitetet i Nordland*  1         1 

Universitetet i Oslo 5 5 5 7 6 8 36 

Universitetet i Stavanger 2 4 1 3 4 1 15 

Universitetet i Tromsø**** 3 1 6     10 

VID vitenskapelige høgskole******      1 1 

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

50 45 60 70 71 71 367 
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Klagesaker etter offentleglova (innsynssaker), sortert på hvert enkelt lærested for 2015 

  
Lærested 

 

 
2015 

 
2016 

Antall saker pr. lærested 
etter 01.06.2015. 

Høgskolen i Lillehammer  1 1 

Høgskolen i Oslo og Akershus  7 7 

Høgskolen i Telemark 1  1 

Høgskolen i Volda 1  1 

Norges Handelshøgskole 1  1 

Norges miljø- og biovitenskaplige 
universitet 

1 1 2 

Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet 

 1 1 

UiT – Norges arktiske universitet 1 1 2 

Universitetet i Bergen 2 5 7 

Universitetet i Oslo  11 11 

Antall saker vedrørende innsyn 
behandlet av Felles klagenemnd pr. år. 

7 27 34 

 
 
 
 

Merknader til tabellene:  

*HiBO og UiN har til sammen 5 saker. HiBO, UiN, HiNT og Nesna har til sammen 18 saker 

**HiB, HiVe og HBV har til sammen 10 saker. HiB, HiVE, HBV, HiTe og HSN har til sammen 17 saker 

***HiO, HiAk og HiOA har til sammen 25 saker. 

****HiF, UiT og Norges arktiske universitetet har til sammen 29 saker 

*****NTNU, HiG, HiST og HiÅ har til sammen 26 saker 

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

 

 

Flertallet av sakene som ble sendt inn til Felles klagenemnd i 2016 omhandlet fusk,  

jf. uhl. § 4-7 (1) bokstav b.  

  

Antall fuskesaker 
 

Type fusk Antall 

Plagiat 41 

Ulovlig hjelpemiddel 15 

Ulovlig samarbeid 8 

 
NB! I tabellen ovenfor er også de sakene hvor resultatet ble opphevelse tatt med. 

 

I plagiatsakene overholdt ikke studentene reglene om kildebruk og kildehenvisninger på en 

tilfredsstillende måte. Manglende sitatmarkering, manglende kildehenvisninger i teksten 

(fotnoter o.l.) og mangelfull referanseliste var forhold som gikk igjen.  

 

Nemnda behandlet også flere saker om bruk av ulovlige hjelpemidler. Dette var i hovedsak 

saker hvor studenter medbragte ulovlige hjelpemidler på skriftlig skoleeksamen. Slike 

hjelpemidler kunne være mobiltelefon, kalkulator eller notatlapper.  

 

I 2016 behandlet nemnda åtte saker vedrørende ulovlig samarbeid. I enkelte av sakene fant 

nemnda det bevist at studentene i strid med eksamensreglementet hadde kommunisert med 

hverandre under skoleeksamen. Andre saker om ulovlig samarbeid omhandlet individuell 

hjemmeeksamen hvor det ble funnet bevist at studentene hadde samarbeidet tettere enn hva 

som anses som tillatt samarbeid for denne eksamensformen. 

 

I tilknytning til hjemmeeksamen mener Felles klagenemnd at det kan være vanskelig å 

fastsette hvor grensen går mellom hva som anses som tillatt samarbeid og hva som anses som 

ulovlig samarbeid. Generelt mener nemnda at samarbeid om tolkning av oppgaveteksten og 

generelle idéer om hvordan oppgaven kan løses, må anses som er tillatt.  

 

Skyldform 
 

Nemnda fant at det forelå forsettlig fusk i hovedparten av fuskesakene.  

 

Skyldform Antall 

Grovt uaktsomt fusk 3 

Forsettlig fusk 57 

 
NB! De sakene hvor utfallet ble opphevelse er ikke medregnet i tabellen over. 
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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 eller prøve, 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. Dette gjelder også når prøven eller eksamen er vurdert til «ikke bestått». 

 

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.)  

 

 Reaksjon 

Skyldform 

Grov uaktsomhet Forsett 

Kun annullering 1 2 

Utestenging inntil 6 mnd 2 17 

Utestenging fra 6 og inntil 12 mnd.  38 

 
NB! De 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 fleste tilfeller hvor det 

foreligger forsettlig fusk, mens grovt uaktsomt fusk i de fleste tilfeller medfører 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. 

Felles klagenemnd har blant annet funnet at lang saksbehandlingstid kan anses som en 

formildende omstendighet i reaksjonsfastsettelsen. Også i tilfeller hvor studentene nettopp har 

begynt på høyere utdanning og derfor har liten erfaring med oppgaveskriving på dette nivået, 

har nemnda funnet at reaksjonen kan settes ned i forhold til den etablerte praksisen. Praksisen 

til Felles klagenemnd kan anses som retningsgivende av hensyn til likebehandling på tvers av 

institusjonene.  

 

Fastsettelse av datoene for utestengingsperioden 
 

Ved vedtagelse av lengden for utestengingsperioden bør antall semestre tas i betraktning, og 

ikke kun antall måneder. Datoene for utestengingsperioden bør 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 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 vare ut året, det vil si resten av vårsemesteret samt hele høstsemesteret.  
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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 

det er definert i reglene. Ved vurdering av om den objektive gjerningsbeskrivelsen i 

bestemmelsen er overtrådt, legger nemnda til grunn det faktum som er mest sannsynlig 

(alminnelig sannsynlighetsovervekt).  

 

Det er spesielt ved vurderingen av om det objektivt sett foreligger fusk, at behovet for en klar 

hjemmel i forskriftsform er viktig. 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.  

 

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 og feil 

kildebruk, er å anse som fusk. Når det gjelder andre former for fusk, f.eks. ulovlig samarbeid, 

er det imidlertid nødvendig at institusjonens lokale eksamensforskrift regulerer dette. 

 

Ved utforming av forskriftsbestemmelser om fusk, bør institusjonene ta utgangspunkt i 

uttalelsen om fuskebegrepet som fremgår av lovforarbeidene.  

 

Universitets- og høyskoleloven § 3-9 syvende ledd gir styret ved utdanningsinstitusjonen 

myndighet til å gi forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver. 

Bestemmelser om fusk faller inn under dette.  

 

Når det gjelder hjemmelsrekken, kan det hentes veiledning i dom avsagt 15.09.2015 av 

Høyesterett, ref. HR-2015-01875-A. I denne dommen har Høyesterett kvalitetssikret 

hjemmelsrekken som gir institusjonene anledning til å definere fusk i sine lokale 

eksamensforskrifter.  
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Kravet om skyld 
 

Det subjektive vilkåret, skyldkravet, innebærer at studenten må ha handlet grovt uaktsomt 

eller forsettlig. 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. 

 

I fuskesaker er skyldkravets nedre grense at studenten har handlet grovt uaktsomt. Grunnet 

bestemmelsens pønale preg har Felles klagenemnd ved vurderingen lagt til grunn klar 

sannsynlighetsovervekt som beviskrav, for at skyldkravet skal være oppfylt. Dette støttes også 

av rettspraksis på området, jf. TOSLO-2005-114640 og TOSLO-2003-4863. 

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 redegjørelse for forskjellen 

mellom disse to begrepene  

 

Forsett er enklest å fastslå i de tilfellene hvor det også foreligger hensikt. Det er tre forhold 

som normalt er til stede når det foreligger såkalt hensiktsforsett:  

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.  

 

I et slikt tilfelle foreligger det hensiktsforsett. 

 

Det er imidlertid ikke nødvendig å påvise at studenten fusker med hensikt for at det skal 

foreligge forsett. Dersom studenten vet at hun eller han har utført fuskehandlingen, men ikke 

vet at det er en ulovlig handling, er det likevel forsett. Handlingen som medfører brudd på 

eksamensreglementet må være bevisst, men at det er et regelbrudd 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 en regel om fusk, foreligger det rettsvillfarelse. Det er 

likevel bare den aktsomme rettsvillfarelsen som kan føre til at studentens fuskehandling ikke 

sanksjoneres. 

 

Det er et vilkår at studenten ikke kan bebreides sin uvitenhet om reglene. Terskelen er 

imidlertid høy. 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 

med hensyn til reglene om fusk. Institusjonen må imidlertid ha forsømt sin informasjonsplikt 

før studenten når frem med unnskyldningen om manglende kunnskap til eksamensreglementet 

eller reglene om 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 ikke å 

kontrollere at kildehenvisningene er korrekte, eller ved ikke å påse at det medbragte 

hjelpemiddelet er tillatt på eksamen o.l.  

 

I tilfeller hvor det foreligger grovt uaktsomt fusk vil sjelden spørsmålet om rettsvillfarelse 

oppstå, siden studenten som regel vil være kjent med regelverket. Skulle det likevel bli 

påberopt rettsvillfarelse av studenten, er vurderingen den samme som i sakene hvor det er blitt 

påvist forsett, jf. forrige punkt.  

 

Fullbyrdelsesforsett ved forsøk på fusk 

Dersom det foreligger forsøk på fusk er det krav om at studenten har utvist såkalt 

fullbyrdelsesforsett for at det skal kunne vedtas noen reaksjon for handlingen. 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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Rettsavgjørelse i sak vedrørende fusk fra 2016 
 

Dom ble avsagt av Kristiansand tingrett 07.01.2016.   

 

Tingretten stadfestet vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak 22/2015 (vår referanse), om 

annullering av eksamen og utestenging i to semestre grunnet forsettlig fusk i forbindelse med 

et arbeidskrav.  

 

Sensuren avdekket at arbeidskravet inneholdt tekst som er skrevet av fra ulike nettsider. 

Avskrevet tekst var ikke markert som sitat, og kildehenvisningene var mangelfulle. Hverken 

henvisningene løpende i teksten eller litteraturlisten var fullstendige. Studenten fikk derfor 

ikke arbeidskravet godkjent, da det ikke oppfylte kravene til selvstendighet. Studenten fikk i 

midlertid, på lik linje med andre studenter som strøk, anledning tik å levere arbeidskravet på 

nytt til utsatt frist. Dette arbeidskravet ble godkjent og er ikke beheftet med plagiat.  

 

Da studenten ble utestengt som følge av forsettlig fusk i tilknytning til den førte innleveringen 

av arbeidskravet ble det tatt ut stevning med påstand om at vedtak var ugyldig. Studenten 

mente at man ikke kunne statuere fusk på grunnlag av manglende kildehenvisninger før 

oppgaven var endelig levert. 

 

Retten fant at studentens arbeidskrav ble omfattet av institusjonen regelverk om fusk. Retten 

var videre ikke i tvil om at det arbeidskravet studenten leverte første gang objektivt sett var i 

strid med regelverket om fusk. Det ble pekt på at studenten hadde levert inn arbeidskravet til 

bedømmelse, og kunne da ikke være sikker på om den ville bli godkjent eller ikke. Studenten 

kunne med andre ord ikke være sikker på at det ville være en ny anledning til å levere inn 

arbeidskravet. Retten mente at det ikke kunne være av betydning at studenten ville har rett til 

et nytt forsøk dersom arbeidskravet ikke ble bestått. Retten pekte i den sammenheng på at 

dersom dette skulle være avgjørende, kunne man risikofritt og uten konsekvenser levere inn et 

obligatorisk arbeidskrav i strid med reglene om fusk. 

 

Retten foretok også en vurdering av om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. Retten 

viste til at det skal mye til for at det kan foreligge unnskyldelig rettsvillfarelse. Retten viste til 

at dette særlig gjaldt i tilfeller hvor studentene hadde god tid og anledning til å gjøre seg kjent 

med regelverket og å avklare reglene. Retten fant derfor at saksøkeren ikke var i aktsom 

rettsvillfarelse.  

  

 

Rettsavgjørelser i saker vedrørende fusk fra 2015 
 

Ellers vil nemnda igjen vise til to dommer av særlig interesse fra 2015. For mer utfyllende 

beskrivelse av disse avgjørelsene vises det til Årsmeldingen fra 2015. 

 

Den ene saken er dom avsagt av Høyesterett 15.09.2015, inntatt i rettstidende Rt. 2015 s. 995. 

Saken omhandler medbringelse av ulovlig hjelpemiddel til bokkontroll forut for eksamen. 

Dette er den eneste dommen avsagt av Høyesterett som omhandler fusk på eksamen etter at 

universitets- og høyskoleloven trådte i kraft. Vedtaket fattet av Felles klagenemnd i sak 

9/2013 ble funnet gyldig. Dommen inneholder viktige avklaringer på området om fusk, og 

institusjonene kan hente mye veiledning fra den. 
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I tillegg mener nemnda at dom avsagt av Oslo tingrett den 15.10.2015, (saksnr. 15-

072563TVI-STOR) kan være av interesse. Saken omhandlet forsøk på fusk på eksamen, ved 

hjelp av keyloggere. Studenten hadde koblet en keylogger til en datamaskin som tilhørte 

eksamensansvarlig ved utdanningsinstitusjonen, og slik skaffet seg adgang til brukernavn og 

passord til ansatte ved institusjonen. Retten fant det bevist at studenten hadde skaffet seg 

tilgang til denne informasjonen for å få en uberettiget fordel på eksamen. Felles klagenemnds 

vedtak i sak 16/2015 ble funnet gyldig.  
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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 2016. 

 

Til sammenligning behandlet nemnda to saker om skikkethet i 2015, men ingen 

skikkethetssaker i 2014.  

 

Det er relativt få saker om skikkethet som blir påklaget til Felles klagenemnd. Nemnda antar 

at dette skyldes at det er få saker om skikkethet som blir behandlet av de lokale 

klagenemndene ved de enkelte utdanningsinstitusjonene.  

 

 

Behandling av skikkethetssaker 
 

Uhl. § 4-10, forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften), og 

rundskriv F-14-06 av Kunnskapsdepartementet gir nærmere regler om behandlingen av disse 

sakene. 

 

Nemnda 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 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 det som blir sagt og observert på 

alle trinn i saksbehandlingen. Dette gjelder for eksempel under vurderings- og 

oppfølgingssamtaler, der det er viktig at det som blir sagt blir dokumentert med referat. Dette 

er også viktig for at saken skal være så godt opplyst om mulig når Felles klagenemnd skal 

overprøve vedtaket.  

 

De sakene som er til behandling ofte er krevende, og det er derfor særlig viktig at 

institusjonen synligjør (og sikrer) både kvaliteten av og effektiviteten i saksbehandlingen sin.  
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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 2016 behandlet Felles klagenemnd tre saker som omhandlet studenter med merknader på 

politiattesten. Dette er en nedgang fra seks saker i 2015. 

 

I 2015 ble uhl. § 4-9 femte ledd endret. Endringen innebar at institusjonens klagenemnd vil 

behandle saker om merknader på politiattest som førsteinstans. Tidligere ble disse sakene 

behandlet av Den nasjonale nemnda for politiattest. Denne kompetansen er nå overført til 

institusjonens klagenemnd. Felles klagenemnd er fortsatt klageinstans for disse vedtakene.  

 

For mer informasjon henvises det til departementets brev av 26.06.2014 og Prop. 59 L.  

 

Rettsavgjørelse i sak vedrørende merknad på politiattest 
 

Dom ble avsagt av tingretten 31.03.2016.  

 

Tingretten stadfestet vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak 56/2015 (vår referanse), om 

utestenging fra praksisopplæringen i sosialt arbeid.  

 

Saken omhandlet en student som hadde søkt opptak til bachelor i sosialt arbeid. For opptak til 

dette studieprogrammet er det krav om at studentene 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 dette studiet.  

 

I denne saken hadde studenten merknader på politiattesten for overtredelser av straffeloven § 

162 første og annet ledd, det vil si grov narkotikaforbrytelse. Siste overtredelse fant sted 

under fire år før studenten søkte opptak til studiet.  

 

Felles klagenemnd fant at, i likhet med underinstansen, at hensynet til beskyttelse av 

mindreårige og andre sårbare grupper, må få avgjørende vekt. Det ble i vurdering av om 

studenten skulle utestenges fra praksisstudiene lagt vekt på at klageren var dømt for gjentatte 

overtredelser av narkotikalovgivningen. Det ble videre vist til at studenten nettopp hadde 

avsluttet sin samfunnsstraff. Nemnda mente at de straffbare forholdene studenten var dømt for 

lå såpass kort tilbake i tid og at det er nødvendig og se stabilitet over en lengre periode. 

  

Retten foretok en selvstendig vurdering av om vilkårene for utestengelse med hjemmel i uhl. 

§ 4-9 var oppfylt. Retten gikk gjennom hvordan bachelorprogrammet i sosialt arbeid var 

oppbygd og hvilke praksisstudier studenten måtte bestå for å fullføre studiet. Retten viste til at 
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studenten i forbindelse med alle praksisstudiene ville komme i kontakt med sårbare grupper 

som har et spesielt behov for beskyttelse.  

 

Retten la til grunn at klageren hadde vært gjennom en positiv rehabiliteringsprosess, men fant 

på bakgrunn av studentens lange historikk som rusmisbruker at det var nødvendig å se 

stabilitet over en lengre periode enn det som forelå på domstidspunktet. Også retten la vekt på 

at studenten nettopp hadde avsluttet sin samfunnsstraff og fant at det var en reell fare for at 

hensynet til mindreårige og sårbare grupper ikke ville bli tilstrekkelig ivaretatt dersom 

studenten fikk delta i praksisopplæringen.  

  

Behandling av politiattestsaker 
 

Dersom en student har merknader på politiattesten, kan institusjonens klagenemnd utestenge 

studenten fra klinisk undervisning og praksisstudier, jf. uhl. § 4-9 tredje ledd. Dette gjelder 

ved utdanninger hvor det stilles det krav om fremleggelse av politiattest ved opptak. Dette er 

utdanninger hvor studentene kan komme i kontakt med mindreårige, som del av klinisk 

undervisning eller praksisstudier. 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 har 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 

Det skal foretas en konkret vurdering av om studenten må anses som uskikket til å delta i 

klinisk undervisning eller praksisstudier, og om studentens deltakelse i klinisk undervisning 

eller praksisstudier må anses som uforsvarlig, jf. uhl. § 4-9 tredje ledd. Det fremgår av 

opptaksforskriften § 6-8 femte ledd at institusjonens klagenemnd «med bakgrunn i forholdene 

ved den 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».  

 

Pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, har 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 politiattester er å ivareta hensynet til 

de sårbare gruppene. Mindreårige skal beskyttes mot personer som kan begå overgrep eller ha 

skadelig innflytelse, og reglene skal bidra til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av 

egnede (skikkede) personer.  

 

Dokumentasjon 

Før institusjonens klagenemnd fatter vedtak i saken, må nemnda påse at saken er godt opplyst.  

 

Følgende dokumenter bør/skal innhentes, i tillegg til politiattesten:  

- Siktelse/tiltale/forelegg/dom(er) 

- Uttalelse fra studenten 

- Uttalelse fra studentens advokat 
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- Beskrivelse av innholdet i klinisk undervisning eller praksisstudier 

- En begrunnet uttalelse fra studiestedet  

- Uttalelse fra tidligere og nåværende arbeidsgiver  

- Helseopplysninger fra lege (dersom studenten samtykker) 

  

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.  

 

Studenten er selv ansvarlig for å innhente og legge frem politiattest for 

utdanningsinstitusjonen, innen tre uker fra tilbud om studieplass er gitt. Studenten har også en 

plikt til å opplyse saken ved å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for 

merknadene på politiattesten. Studenter som ikke legger frem politiattest, eller ikke bidrar til å 

opplyse saken, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. Det samme 

gjelder inntil institusjonens klagenemnd har fattet vedtak i saken, dersom politiattesten har 

merknader.   

 

Politiattestnemndas veileder 
 

Det vises til politiattestnemndas årsmelding og veileder, utgitt i juni 2015, som institusjonene 

kan bruke som et nyttig verktøy under saksbehandlingen.  

 

Veilederen er også tilgjengelig på nettsidene til Felles klagenemnd: 

http://www.samordnaopptak.no/info/om/klagenemnder/felles-klagenemd/regelverk/ 

 

Lovspeil – ny og gammel straffelov 
 

I løpet av 2015 trådte den nye straffeloven i kraft. Som følge av dette vil bestemmelsene som 

medfører merknad på politiattesten etter politiregisterlovens § 39 endres. Av den grunn har 

Felles klagenemnd valgt å inkludere et lovspeil for de relevante bestemmelsene i straffeloven 

i årsmeldingen for 2016.  

 

Straffeloven 1902 - strl. 1902 Straffeloven 2005 - strl. 2005 

§162 første ledd §231 første ledd 

§162 andre ledd §232 første ledd 

§162 tredje ledd §232 andre ledd 

§162 fjerde ledd §231 andre ledd, §232 tredje ledd 

§192 første ledd §291 

§192 andre ledd og 206 §292 

§192 tredje ledd §293 

§192 fjerde ledd §294 

§193 §295 

§194 §296 

http://www.samordnaopptak.no/info/om/klagenemnder/felles-klagenemd/regelverk/
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7162
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7231
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7162
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7232
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7162
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7232
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7162
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7231
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7232
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7192
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7291
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7192
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7292
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7192
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7293
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7192
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7294
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7193
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7295
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7194
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7296
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§195 første ledd første punktum §299 

§195 første ledd andre punktum og 206  §300 

§195 andre ledd §301 

§195 tredje ledd §307 første punktum 

§195 fjerde ledd §308 

§196 første ledd §302 

§196 andre ledd §303 

§196 tredje ledd §307 første punktum 

§196 fjerde ledd §308 

§197 §312 

§199 §314 

§200 andre ledd §304, §305 

§201 §298, §305 

§201a §306, §307 første punktum, §308 

§202 §315 

§202a §316 

§203 §309 

§204 §317 

§204a §311 

§219 §282, §283 

§224 første til tredje ledd §257 

§224 fjerde ledd §258 

§229 første straffalternativ §273 

§229 andre og tredje straffalternativ og 232 §274 første ledd 

§231 §274 andre ledd 

§233 §275 

§233a §279 

§267 og 268 første ledd §327 

§268 andre og tredje ledd §328 

 

  

https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7195
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7299
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7195
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7300
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7195
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7301
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7195
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7307
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7195
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7308
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7196
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7302
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7196
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7303
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7196
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7307
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7196
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7308
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7197
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7312
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7199
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7314
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7200
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7304
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7305
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7201
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7298
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7305
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7201a
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7306
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7307
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7308
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7202
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7315
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7202a
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7316
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7203
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7309
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7204
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7317
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7219
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7282
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7283
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7224
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7257
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7224
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7258
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7229
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7273
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7229
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7274
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7231
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7274
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7233
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7275
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7233a
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7279
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7267
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7327
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7268
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7328
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Straffeloven 2005 - strl. 2005 Straffeloven 1902 - strl. 1902 

§231 §274 andre ledd 

§232 §272 andre ledd, §274 første ledd 

§257 §321 

§258 §322 

§274 §382, §383, §384 

§275 §390 

§276 §391 

§276a §387 

§276b §388 

§276c §389 

§277 §385 

§278 §386 

§281 §401 

§282 §402 

§283 første ledd bokstav a og tredje ledd §403 

§283 første ledd bokstav b  §404 

§283 andre ledd §405 

§283 tredje ledd §403, §406 

§291 §351 

§294 nr. 1 §354 

§294 nr. 2 og 3 §207 

§294a §206 

§295 §193 

§296 §194 

§299 §195 første led første punktum 

§301 §195 andre ledd 

§302 §196 første ledd 

§303 §196 andre ledd 

§304 §200 andre ledd 

§305 §200 andre led, §201 

§306 §201a 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-05-20-28
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7231
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7274
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7232
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7272
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7274
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7257
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7321
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7258
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7322
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7274
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7382
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7383
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7384
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7275
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7390
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7276
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7391
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7276a
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7387
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7276b
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7388
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7276c
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7389
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7277
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7385
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7278
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7386
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7281
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7401
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7282
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7402
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7283
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7403
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7283
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7404
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7283
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7405
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7283
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7403
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7406
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7291
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7351
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7294
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7354
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7294
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7207
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7294a
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7206
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7301
https://lovdata.no/pro/lov/2005-05-20-28/%C2%A7268
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7317
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7317
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7317
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§309 §203 

§310 ny 

§311 §204a 

§312 §197 

§314 §199 

§327 §267, §268 første ledd 

§328  §268 andre og tredje ledd 

  

https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7325
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7328
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7328
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7328
https://lovdata.no/pro/lov/1902-05-22-10/%C2%A7328
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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 2016 behandlet Felles klagenemnd totalt 27 saker som gjaldt klager på institusjonenes 

avgjørelser om innsyn. 

 

 

Utfall i sakene  
 
Resultat Antall  

Klagen ble gitt medhold 8 

Klagen ble gitt delvis medhold 9 

Klagen ble avslått 9 

Klagen ble avvist  

Klagen ble videresendt til KD 1 

 

 

I de sakene hvor klagen ble gitt fullt 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 disse sakene fant nemnda at det kunne gis innsyn i dokumenter som inneholdt 

taushetsbelagte opplysninger, dersom opplysningene ble anonymisert.  

 

I flere av sakene hvor klagen ble avslått, kom nemnda enten til at opplysningene var 

taushetsbelagte og innsyn innebar en koblingsfare, eller at hensynene bak 

unntaksbestemmelsen gjorde seg gjeldende og at de veide mer enn hensynet til 

meroffentlighet.  

 

Det var én sak som ble oversendt til Kunnskapsdepartementet, med en forespørsel om at 

departementet vurderte å behandle denne saken selv. Nemndas vurdering var at dette var en 

sak av prinsipiell karakter, og at den reiste vanskelige problemstillinger. Forespørselen ble 

etterkommet av departementet. Klagen ble gitt medhold i departementet. 

 

For mer informasjon om innsynssakene, se sakssammendrag som er inntatt i siste del av 

årsmeldingen.  

 

Avgjørelsene i innsynssakene er ikke unntatt offentlighet. Dersom noen ønsker å få innsyn i 

en avgjørelse kan det sendes en forespørsel om dette til sekretariatet.  
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 Oversendelse av klagesaker om innsyn 
 

Alle saksdokumenter må oversendes 

Det er viktig at saken er godt opplyst når den oversendes Felles klagenemnd. Institusjonene 

må sørge for at alle saksdokumentene er vedlagt.  

 

Selv om institusjonen har gitt avslag på innsyn i et dokument, er det viktig å huske på at 

nemnda også skal ha tilsendt det dokumentet saken gjelder, for å kunne vurdere saken på 

forsvarlig vis. (En meroffentlighetsvurdering er for eksempel vanskelig å foreta, dersom 

nemnda ikke kjenner til innholdet i dokumentet det begjæres innsyn i.)  

 

Nemndas erfaring er at tid og ressurser som medgår til innhenting av dokumenter, dessverre 

fører til lang 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.  

 

Oversendelse pr. e-post 

For å korte ned mest mulig på saksbehandlingstiden i disse sakene, har nemnda åpnet for 

mottak av saksdokumenter på e-post. Kort saksbehandlingstid forutsetter imidlertid at saken 

er godt opplyst ved oversendelsen.  

 

Klagesaker som gjelder avslag på krav om innsyn kan oversendes elektronisk til Felles 

klagenemnd, på e-postadressen: innsyn-klageinstans@fsat.no. 

 

Vær oppmerksom på at e-postadressen kun er opprettet for mottak av innsynssaker. Andre 

klagesaker som gjelder annullering eller utestenging på grunn av fusk, uskikkethet, eller 

merknader på politiattest, skal fortsatt sendes i posten.  

mailto:innsyn-klageinstans@fsat.no
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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 særskilt.  

 

 

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 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. 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.  

 

Dersom studenten ikke har fått informasjon om sine rettigheter skriftlig, må det nedtegnes 

skriftlig at denne informasjonen er gitt muntlig. Dette kan f.eks. gjøres i form av et referat fra 

samtalen. 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 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. Merk at retten til å få 

utgiftene til advokatbistand dekket ikke gjelder saker om annullering etter uhl. § 4-7. Denne 

rettigheten gjelder heller ikke i forbindelse med saker om påstått erstatning etter utestengelse.   

 

Det hører til veiledningsplikten, 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 er 

da lurt å gi studentene 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.» 

 

Opplysninger som kommer frem under muntlige møter kan bli avgjørende for utfallet av 

saken, spesielt ved vurdering av om skyldkravet er oppfylt.  

 

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 er i strid med god forvaltningsskikk 

at saker blir «liggende» ubehandlet.  
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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. All korrespondanse mellom institusjonen, studenten og evt. 

advokaten må dokumenteres og oversendes til nemnda, herunder forhåndsvarsel med 

informasjon om rett til advokatbistand og møtereferater.  Også andre dokumenter av relevans 

må oversendes, dette kan f. eks. være emnebeskrivelse, egenerklæring, oppgavesett, regler for 

eksamenskandidater, plagiatrapport, dommer m.m. Dersom deler av dokumentasjonen er 

utstyrt med farge eller fargekoder som skal lette lesingen, må dette oversendes som fargekopi 

til Felles klagenemnd.  

 

Informasjon om regelverket 
 

Det er en del studenter som påberoper seg rettsvillfarelse. Det er av denne grunn viktig å 

bevisstgjøre studentene om gjeldende regler.  

 

Bruk av egenerklæringer er et fornuftig tiltak for å bevisstgjøre studentene om reglene om 

fusk, så lenge egenerklæringene gjengir de reglene som allerede fremgår av 

eksamensforskriften.   
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SAKSSAMMENDRAG 2016 
 

Saker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10 
 

 

1/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med hjemmeeksamen. Det ble avdekket tekstlikhet mellom 

deler av studentens besvarelse og ulike kilder, uten at besvarelsen inneholdt henvisninger til 

disse kildene. Studenten viste til at deler av besvarelsen tidligere hadde blitt innlevert som et 

arbeidskrav i samme emnet, uten at det da var gitt tilbakemelding på ulovlig kildebruk.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var plagiat. Det ble vist til at deler av 

teksten i studentens besvarelse bestod av tekst som manglet henvisninger til kildene det var 

hentet fra. Kildene som studenten hadde brukt var også engelskspråklige, noe som medførte at 

forholdet var vanskelig å oppdage. Nemnda fant det videre bevist at studenten hadde fusket 

forsettlig. Det ble i den sammenheng pekt på at tekst fra kildene var gjengitt på ulike steder i 

besvarelsen og at den fremstod godt innarbeidet i studentens øvrige besvarelse, herunder ved 

bruk av oversettelsesverktøy.  

Felles klagenemnd fant ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. Det ble vist til 

at selv om studenten tidligere hadde levert deler av besvarelsen uten å få tilbakemelding om 

uriktig kildebruk, var studenten tilstrekkelig informert om regelverket.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

2/2016 

Fusk - Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen. Nesten halvparten av studentens 

besvarelse var identisk med kilder det manglet henvisning til.  

Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som plagiat. Noen andres arbeid var uriktig 

blitt presentert som studentens eget arbeid. Nemnda fant det videre bevist at studenten hadde 

fusket forsettlig. Det ble i denne vurderingen vist til at omfanget av tekstlikheten var 

omfattende og at teksten var ordrett gjengitt uten at den var markert som sitat. Studenten 

hadde også foretatt mindre endringer i teksten i forhold til originalkilden. Etter nemndas 

vurdering var dette objektive holdepunkter som beviste at studenten hadde handlet bevisst, det 

vil si forsettlig. Felles klagenemnd fant ikke at det forelå formildende omstendigheter i saken.  
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Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

 

3/2016  

Fusk – Plagiat 

Trukket av klager før saken ble behandlet av Felles klagenemnd.  

 

4/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en semesteroppgave. Det ble avdekket at 

store deler av studentens besvarelse hadde tekstlikhet med ulike kilder. Studenten innrømmet 

å ha skrevet av andre kilder uten å ha henvist, og erkjente dermed de faktiske forholdene. 

Felles klagenemnd fant at studenten hadde fusket forsettlig. I vurderingen av studentens 

subjektive skyld ble det lagt vekt på at store deler av studentens besvarelse var kopiert fra 

ulike kilder. Nemnda mente også at den kopierte teksten fremstod som godt innarbeidet i 

studentens besvarelse for øvrig, blant annet ved at studenten hadde foretatt enkelte 

grammatiske endringer. Nemnda mente dette var bevis for at studenten hadde utført 

handlingen bevisst. Felles klagenemnd fant ikke å kunne tillegge studentens vanskelig 

livssituasjon avgjørende betydning ved utmåling av reaksjon. Felles klagenemnd bemerket 

videre at de økonomiske følgene av fuskehandlingen måtte anses som påregnelige.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av 

semesteroppgaven ble stadfestet.  

 

5/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføring av en del av mappeeksamen. Denne delen 

utgjorde ca. 1/3 av studentenes endelige vurdering i emnet.  

Ved sensurering av studentens besvarelse ble det oppdaget tekstlikhet mellom studentens 

tekst og tidligere innleverte besvarelser. Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var 

fusk. Det ble vist til at studenten ved å bruke en medstudents besvarelse hadde svart på 

fjorårets eksamensoppgave, og at dette var et klart bevis for at studenten hadde brukt 

medstudentens oppgave ved utformingen av sin egen. Felles klagenemnd fant videre at 

studenten hadde fusket forsettlig og viste til at forholdet vanskelig kunne skyldes annet enn at 

studenten hadde brukt medstudentens besvarelse, og at dette måtte være en bevisst handling. 
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Det ble i den sammenheng vist til at også de samme skrivefeilene var gjenfunnet både i 

studentens besvarelse og i medstudentens.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av mappeeksamen og utestengelse i inntil 

to semestre ble stadfestet.  

 

6/2016  

Fusk - Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk på skriftlig skoleeksamen under tilsyn. Eksamensvaktene opplevde at 

studenten oppførte seg merkelig under eksamen. I forbindelse med et toalettbesøk ble det 

oppdaget at studenten hadde en mobiltelefon tilgjengelig. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett av fusk, da studenten hadde hatt et ulovlig 

hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Felles klagenemnd fant videre at studenten hadde 

fusket forsettlig. I vurderingen av det subjektive vilkåret om skyld la nemnda vesentlig vekt 

på studentens egen forklaring, i tillegg til at mobilen var tilkoblet ledninger som var skjult 

under studentens skjorte. Etter nemndas vurdering beviste dette at studenten hadde vært klar 

over at mobiltelefonen var tilgjengelig under eksamen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet. 

 

7/2016  

Fusk – Plagiat  

Saken gjaldt fusk på en hjemmeeksamen. Ved sensurering ble det oppdaget at studentens 

besvarelse inneholdt avskrift fra ulike kilder uten at det var tilstrekkelig henvist til kildene. 

Etter nemndas vurdering var forholdet objektivt å anse som fusk. Det ble vist til at flere 

avsnitt fremstod som direkte kopi av kilder det ikke var henvist til, og uten at den kopierte 

teksten var fremhevet som sitat. Det ble videre konkludert med at studenten hadde fusket 

forsettlig. Det ble vist til at handlingen fremstod som en utførlig plagiathandling med tanke på 

omfanget av avskrift og det ble pekt på at studenten hadde kopiert fra flere ulike kilder. Felles 

klagenemnd fant ikke at det forelå noen formildende omstendigheter som tilsa en nedsettelse 

av underinstansens reaksjon. 

Resultat: Felles klagenemnd stadfestet underinstansen vedtak om annullering av oppgaven og 

utestengelse i to semestre.  

 

8/2016 
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Fusk – Plagiat  

Saken gjaldt fusk i forbindeleste med en «pick-up assignment» studenten hadde fått anledning 

til å levere for å bøte på manglende obligatorisk oppmøte. Ved sensurer ble det oppdaget 

tekstlikhet mellom studentens og en besvarelse innlevert av en medstudent. Det var ikke 

henvist til medstudentens tekst noe sted i studentens besvarelse. 

Felles klagenemnd fant det ikke tilstrekkelig bevist at klager hadde fusket. Det ble vist til at 

studenten og medstudenten begge hadde forklart at det var medstudenten som hadde kopiert 

klagerens tekst, og ikke omvendt. Felles klagenemnd fant ikke grunnlag for å betvile denne 

forklaringen. Et slikt tilfelle var ikke ansett som fusk i henhold til underinstansen regelverk, 

og Felles klagenemnd opphevet derfor vedtaket fattet av underinstansen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble opphevet.  

   

9/2016 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen. Etter eksamen ble 

det varslet om at studenten og en medstudent hadde kommunisert under avleggelsen av 

eksamen. Studenten bestred ikke at kommunikasjonen hadde funnet sted, men fremhevet at 

den ikke var faglig relevant for eksamen.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, og viste til studentens forklaring 

hvor de faktiske forhold var erkjent. Felles klagenemnd viste til at det er tilstrekkelig å påvise 

at en student har kommunisert med andre under eksamen for at forholdet objektivt er fusk 

etter institusjonens regelverk. Felles klagenemnd fant videre at studenten hadde fusket 

forsettlig, da kommunikasjonen måtte anses som en bevisst handling fra studentenes side.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

(Medstudentens sak er behandlet som sak 12/2016) 

 

10/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen. Et plagiatprogram hadde avdekket at 

22 % av studentens besvarelse hadde tekstlikhet med en besvarelse innlevert av en annen 

medstudent. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda viste til omfanget av 

tekstlikhet og at tekst fra medstudentens besvarelse var gjenfunnet i alle deler av studentens 
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besvarelse. Felles klagenemnd fant også at studenten hadde fusket forsettlig. I vurderingen av 

studentens skyld la nemnda vesentlig vekt på at studenten hadde innrømmet å ha hatt 

medstudentens oppgave tilgjengelig ved utarbeidelsen av sin egen besvarelse. I tillegg mente 

nemnda at teksten fra medstudentens besvarelse var godt innarbeidet i studentens øvrige tekst. 

Etter nemndas vurdering var dette bevis for at studenten hadde handlet bevisst, det vil si med 

forsett. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av 

hjemmeeksamen ble stadfestet.  

 

11/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en obligatorisk hjemmeoppgave. Ved 

sensurering ble det avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og en besvarelse 

innlevert av en medstudent. 

Felles klagenemnd fant at studenten hadde gjengitt tekst fra andres arbeid uten å oppgi det 

som kilde, og at forholdet dermed objektivt sett var fusk. Det ble vist til at ¼ av studentens 

besvarelse var identisk med tekst fra medstudentens besvarelse. Felles klagenemnd fant det 

videre bevist at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av studenten, i tillegg til 

hvordan avskrevet tekst var innarbeidet i studentens besvarelse. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

 

12/2016 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen. Etter eksamen var 

avsluttet ble det varslet om at studenten hadde kommunisert med en annen student under 

avleggelsen av eksamen. Studenten bestred ikke at kommunikasjonen hadde funnet sted, men 

fremhevet at den ikke var faglig relevant for eksamen.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og viste til studentens forklaring 

hvor de faktiske forhold var erkjent. Felles klagenemnd viste til at det er tilstrekkelig å påvise 

at en student har kommunisert med andre under eksamen for at forholdet objektivt er å anse 

som fusk i henhold til underinstansens regelverk. Felles klagenemnd fant videre at studenten 

hadde fusket forsettlig og viste til at kommunikasjonen måtte anses som en bevisst handling 

fra studentenes side.  

(Medstudentens sak er behandlet som sak 9/2016) 
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Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

 

13/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen. Under eksamensavleggelsen 

ble det oppdaget at studenten hadde en mobiltelefon tilgjengelig. Studenten innrømmet å ha 

tatt med telefonen på eksamen med hensikt om fusk.  

Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som fusk da studenten hadde hatt et ulovlig 

hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Felles klagenemnd fant også at studenten hadde 

handlet forsettlig. I vurderingen la nemnda avgjørende vekt på studentens egen forklaring. 

Felles klagenemnd fant ikke at det forelå andre formildende omstendigheter i saken.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

14/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av et obligatorisk arbeidskrav. Ved 

sensurering ble det oppdaget et tekstsammenfall på 78 prosent ved besvarelsen innlevert av 

studenten og hans samarbeidspartner sammenlignet med en annen innlevert oppgave. 

Studenten og samarbeidspartneren innrømmet forholdet. De forklarte at de hadde slitt med å 

løse oppgaven og derfor brukte noen andre studenter besvarelse som mal for eget arbeid. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket 

forsettlig. I vurderingen av skyld la nemnda avgjørende vekt på studentens egen forklaring. 

Etter nemndas vurdering hadde ikke studenten vært i aktsom rettsvillfarelse vedrørende 

reglene om kildebruk, og det forelå ikke omstendigheter som tilsa at reaksjonen ilagt av 

underinstansen skulle omgjøres.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre, samt annullering av 

oppgaven, og eksamen i samme emnet ble stadfestet. 

(Medstudentens sak behandlet i sak 20/2016) 

 

15/2016 

Fusk – Plagiat  
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Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av et obligatorisk arbeidskrav. Ved 

sensurering ble det oppdaget et tekstsammenfall på 90 prosent ved besvarelsen innlevert av 

studenten og hans samarbeidspartner sammenlignet med en annen innlevert oppgave. 

Studenten og samarbeidspartneren erkjente at de hadde skrevet av medstudentens besvarelse 

uten å henvise. Studenten forklarte at tekstsammenfallet skyldtes at samarbeidspartneren 

hadde brukt medstudentens oppgave, og anførte at tekstlikheten kun var funnet i de delene av 

besvarelsen samarbeidspartneren hadde vært ansvarlig for. Felles klagenemnd festet ikke lit til 

studentens forklaring. Nemnda mente det var usannsynlig at studenten ikke var klart over at 

90 % av besvarelsen han leverte var hentet fra andres arbeid. Felles klagenemnd fant ikke at 

reaksjonen vedtatt av underinstansen var uforholdsmessig. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av oppgaven utestengelse i to semestre ble 

stadfestet.  

 

16/2016 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en obligatorisk oppgave. Ved sensurering 

ble det oppdaget et tekstsammenfall på 85 prosent av besvarelsen innlevert av studenten og 

hans samarbeidspartner sammenlignet med en annen innlevert oppgave. 

Studenten og samarbeidspartneren innrømmet forholdet, og forklarte at de hadde slitt med å 

løse oppgaven og derfor brukte medstudentenes besvarelse som mal. Felles klagenemnd fant 

at forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket forsettlig. I vurderingen la 

nemnda avgjørende vekt på studentens egen forklaring. Etter nemndas vurdering hadde ikke 

studenten vært i aktsom rettsvillfarelse og det forelå ikke omstendigheter som tilsa at 

reaksjonen ilagt av underinstansen skulle omgjøres.   

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av oppgaven, samt eksamen i samme emnet, 

og utestengelse i to semestre ble stadfestet. 

(Medstudentens sak behandlet i sak 21/2016) 

 

17/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk på en semesteroppgave. ved sensurering ble det oppdaget at 

omkring ¼ av studentens besvarelse var identisk med kilder det ikke var henvist til.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda viste til at 

fuskehandlingen bestod i å bruke tekst fra kilder uten å henvise til de aktuelle kildene og at 

forholdet derfor ikke kunne anses som et tilfelle av faglig svakhet. Felles klagenemnd fant 
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videre at studenten hadde handlet forsettlig og viste til at tekst fra kildene fremstod godt 

innarbeidet i studentens tekst for øvrig, og at det enkelte steder var endret noe på teksten i 

forhold til originalkilden. Felles klagenemnd viste til at dette var bevis for at studenten hadde 

handlet bevisst, det vil si med forsett.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

 

18/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel  

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av masteroppgave våren 2013. 

Felles klagenemnd opphevet underinstansens vedtak.  

Et kvalifisert flertall av nemndas medlemmer fant ikke at det objektive vilkåret for fusk var 

oppfylt. Det ble lagt avgjørende vekt på at plagiatprogrammet kun hadde avdekket 1 % 

tekstlikhet mellom studentens besvarelse og kilden det ikke var henvist til, og at studentens 

besvarelse fremstod som et selvstendig arbeid. 

Mindretallet fant at forholdet objektivt sett var fusk, og viste til at en fagperson hadde uttalt at 

likhetene i oppgavene ikke kun kunne skyldes tilfeldigheter. Mindretallet viste også til at 

studenten selv innrømmet å ha brukt kilden, i tillegg til at studenten trodde hun hadde henvist 

til den aktuelle kilden. Mindretallet var imidlertid enig i at det ikke burde ilegges noen 

reaksjon i denne saken, og viste til at studenten selv hadde meldt fra om forholdet, den lange 

tiden som hadde godt og det lille omfanget av tekstlikhet var formildende omstendigheter.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av 

masteroppgaven ble opphevet.  

 

19/2016  

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av hjemmeoppgave som utgjorde 10 % av 

studentens endelige evaluering i det aktuelle emnet. Ved sensurering ble det avdekket at 

studentens besvarelse inneholdt tekstlikhet med en kilde det ikke var henvist til. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. I vurdering la nemnda avgjørende 

vekt på at store deler av studentens besvarelse hadde tekstlikhet med en kilde det ikke var 

henvist til. Felles klagenemnd fant videre at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen 

av studentens subjektive skyld la nemnda vekt på at studenten hadde innrømmet å ha brukt 

tekst fra andre artikler, uten å henvise. I tillegg viste nemnda til at tekst fra artikkelen var 

gjenfunnet ulike steder i studentens besvarelse og at teksten fremstod som godt innarbeidet i 
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studentens øvrige besvarelse. Etter nemndas vurdering var dette objektive holdepunkter som 

beviste at avskriften hadde vært en bevisst handling fra studentens side.   

Felles klagenemnd fant ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse eller at det forelå 

formildende omstendigheter i saken som tilsa en mildere reaksjon. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

 

20/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av et obligatorisk arbeidskrav. Ved 

sensurering ble det oppdaget et tekstsammenfall på 78 prosent mellom besvarelsen innlevert 

av studenten og hans samarbeidspartner sammenlignet med en annen innlevert oppgave. 

Studenten og samarbeidspartneren innrømmet forholdet, og forklarte at de hadde slitt med å 

løse oppgaven og derfor brukte medstudentenes besvarelse. Felles klagenemnd fant at 

forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket forsettlig. I vurderingen la 

nemnda avgjørende vekt på studentens egen forklaring. Etter nemndas vurdering hadde ikke 

studenten vært i aktsom rettsvillfarelse og det forelå ikke omstendigheter som tilsa at 

reaksjonen ilagt av underinstansen skulle omgjøres.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre, samt annullering av 

oppgaven, og eksamen i samme emnet ble stadfestet. 

(Samarbeidspartnerens sak behandlet i sak 14/2016) 

 

21/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av et obligatorisk arbeidskrav. Ved 

sensurering ble det oppdaget et tekstsammenfall på 85 prosent mellom besvarelsen innlevert 

av studenten og hans samarbeidspartner sammenlignet med en annen innlevert oppgave. 

Studenten og samarbeidspartneren innrømmet forholdet, og forklarte at de hadde slitt med å 

løse oppgaven og derfor brukte medstudentenes besvarelse. Felles klagenemnd fant at 

forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket forsettlig. I vurderingen la 

nemnda avgjørende vekt på studentens egen forklaring. Etter nemndas vurdering hadde ikke 

studenten vært i aktsom rettsvillfarelse og det forelå ikke omstendigheter som tilsa at 

reaksjonen ilagt av underinstansen skulle omgjøres.   
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Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av oppgaven, samt eksamen i samme emnet, 

og utestengelse i to semestre ble stadfestet. 

(Samarbeidspartnerens sak behandlet i sak 16/2016) 

 

22/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføringen av et emne. Det ble ved sensurering 

avdekket tekstlikhet ved flere av klagers besvarelser i dette emnet.  

Felles klagenemnd kom til at forholdet objektivt var å anse som fusk. I vurderingen ble det 

lagt vekt på omfanget av tekstlikhet som var avdekket. Det ble vist til at studenten selv hadde 

erkjent at besvarelsene hadde for høy grad av tekstlikhet. I vurderingen av det subjektive 

vilkåret for skyld ble det blant annet vist til studentens forklaring rundt forholdene og det ble 

lagt vekt på at avskriften gjaldt flere av studentens besvarelser. I tillegg ble det trukket frem at 

studenten hadde foretatt mindre endringer i teksten i forhold til originalkilden. Etter nemndas 

vurdering var dette bevis for at studenten hadde handlet bevisst. Nemnda viste til at retts- og 

forvaltningspraksis ved forsettlig fusk er utestengelse i to semestre, og mente derfor at 

underinstansens vedtak om ett semesters utestengelse i alle fall ikke var for streng.   

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i ett semester 

ble stadfestet.  

 

23/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en emneoppgave. Sensorene hadde 

avdekket flere funn av tekstlikhet mellom studentens besvarelse og andre kilder, hvor kildene 

ikke var uthevet som sitat. Studenten mente at det var henvist til alle kildene og at forholdet 

derfor objektivt sett ikke var fusk.   

Felles klagenemnd vurderte om studentens rett til kontradiksjon var ivaretatt, til tross for kort 

frist til å komme med motsvar før saken ble behandlet av institusjonens klagenemnd. Felles 

klagenemnd fant at studenten hadde hatt mulighet til å ivareta sine interesser på en 

betryggende måte, og det ble vist til at klager hadde blitt varslet om saken i godt tid.  

Nemnda mente forholdet objektivt sett var fusk. I vurdering la nemnda vekt på at flere avsnitt 

i studenten besvarelse var hentet fra andre kilder uten at det var henvist til kildene hvor dette 

var påkrevd. Besvarelsen fremstod derfor som mer selvstendig enn hva den faktisk var.  

Nemnda fant at dette også gjaldt tilfeller hvor studenten direkte hadde oversatt andre kilder 

fra engelsk, uten henvisninger. Med henvisning til omfanget av tekstlikhet som var avdekket 

og klagerens egen forklaring ble det videre funnet bevist at studenten hadde handlet forsettlig.  
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Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semester og annullering av 

emneoppgaven ble stadfestet.  

 

24/2016  

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. Sensor mente 

studentens besvarelse ikke svarte som forventet på oppgaven. Sensor kontaktet derfor en 

annen institusjon hvor studenten tidligere hadde vært student og fikk tilsendt en besvarelse 

hun tidligere hadde levert der. En gjennomgang av besvarelsene viste at de var svært like 

hverandre. 

Forholdet var objektivt å anse som fusk, da studenten hadde levert en besvarelse som i stor 

grad bestod av arbeid som tidligere var levert inn til vurdering ved en annen institusjon, uten 

noen henvisninger til dette arbeidet. Nemnda understreket at dette også gjaldt om det var eget 

arbeid man ikke hadde henvist til. I vurderingen av skyld fant nemnda det bevist at studenten 

hadde handlet forsettlig. Det ble i vurderingen lagt vekt på at studenten selv hadde erkjent 

forholdet. Nemnda vurderte også om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant 

ikke grunnlag for dette. I forbindelse med saken bemerket nemnda at det er ønskelig at 

institusjonene fratar studentene eksamensretten ved øvrige institusjoner, slik at vedtaket om 

utestengelse får reelle konsekvenser for studenter som blir tatt i fusk.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

25/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. Eksamensvakten oppdaget at 

studenten hadde et ark tilgjengelig under eksamen. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk, da studenten hadde hatt 

ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Felles klagenemnd fant også at klageren 

bevisst hadde hatt ulovlige hjelpemidler tilgjengelig, og at forholdet dermed var en forsettlig 

handling. I sin vurdering la nemnda vekt på at studenten hadde forklart at han oppdaget 

arkene under eksamen, men tok et bevisst valg om ikke å levere dem inn. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semester 

ble stadfestet. 

 

26/2016 
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Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Under eksamen tipset en medstudent 

om at studenten hadde notater i formelsamlingen sin. Formelsamlingen var tillatt som 

hjelpemiddel på eksamen, men det var ikke tillatt å ha egne notater i den. 

Felles klagenemnd mente forholdet objektivt sett var fusk, da klageren hadde hatt tilgjengelig 

ulovlige hjelpemidler under eksamen. Det ble understreket at det ikke er krav om at studenten 

faktisk benyttet seg av hjelpemidlene under eksamen for at forholdet objektivt skal kunne 

anses som fusk, det er tilstrekkelig at studenten har hatt hjelpemidlene tilgjengelig. Felles 

klagenemnd fant videre at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av skyld ble det 

lagt vekt på klagerens egen forklaring. Klageren har erkjent å ha skrevet i formelsamlingen og 

tatt den med på eksamen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

 

27/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en tretimers digital hjemmeeksamen. I 

forbindelse med sensur ble det avdekket at en tredjedel av studentens besvarelse inneholdt 

avskrift fra kilder som det i hovedsak ikke var henvist til.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, da avskriften sammenholdt med 

manglende henvisninger medførte at studenten uriktig fremstilte noen andres arbeid som sitt 

eget. I vurdering av studentens skyld oppstod det dissens i nemnda. Flertallet fant det bevist at 

studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av skyld ble det særlig lagt vekt på hvordan 

studenten hadde innarbeidet avskrevet tekst i sin egen oppgave. Det totale omfanget av plagiat 

var også et holdepunkt som beviste at handlingen måtte ha vært utført bevisst.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i ett semester 

ble stadfestet.  

 

28/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med flere innleverte besvarelser. En gjennomgang viste at det 

var store likheter mellom besvarelser studenten hadde levert inn og kilder funnet på internett.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk da besvarelsen fremstod som mer 

selvstendig enn hva den faktisk var. I vurderingen av det objektive vilkåret la nemnda vekt på 

at likhetene som var avdekket var for omfattende til at det kunne skyldes tilfeldigheter. Selv 
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om man i programmering må forvente visse likheter mente nemnda at likhetene som her var 

avdekket var mer omfattende enn det som er påregnelig.  Det ble også funnet bevist at 

studenten hadde handlet forsettlig og det ble vist til omfanget av likhet som var avdekket. 

Studentens egen forklaring om forholdet fremstod derfor ikke som troverdig. Utestengelse i 

ett semester ble vurdert som passende, og det ble henvist til at klageren var fersk student. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering og utestengelse i ett semester ble stadfestet. 

 

29/2016  

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. I forbindelse med en bokkontroll 

forut for eksamen ble studentens særtrykk av arbeidsmiljøloven inndratt. Bakgrunnen for 

inndragelsen var at det ble avdekket innarbeidelser i særtrykket som var strid med 

retningslinjene.    

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, da studenten hadde hatt et ulovlig 

hjelpemiddel under bokkontrollen. Felles klagenemnd fant også at vilkåret om subjektiv skyld 

var oppfylt i dette tilfellet. Det ble vist til at det er studentens ansvar å påse at det kun legges 

frem tillatte hjelpemidler på bokkontrollen. Studentens unnlatelse av å kontrollere 

hjelpemidlene som var lagt frem ble vurdert som grovt uaktsom.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i ett semester 

ble stadfestet.  

 

30/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk ved innlevering av en semesteroppgave som inngikk som en del av emnets 

vurderingsgrunnlag. Det ble oppdaget at studentens besvarelse inneholdt avskrift fra ulike 

kilder det ikke var henvist til på foreskrevet vis.  

Felles klagenemnd kom til at forholdet var objektivt sett var fusk. Det ble vist til det store 

omfanget av tekstlikhet som var avdekket og at studenten hadde gjengitt flere kilder, uten å 

utheve teksten som sitat. Dette medførte at teksten fremstod som mer selvstendig enn hva den 

faktisk var. Felles klagenemnd mente at fant omfanget av likhet som var avdekket, og 

hvordan teksten var innarbeidet på i studentens besvarelse var objektive holdepunkter som 

beviste students skyld. Det ble vurdert om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men 

det ble ikke funnet holdepunkter for dette.  Annullering og utestengelse i ett semester ble 

funnet passende med henvisning til at klageren var en førsteårsstudent.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i ett semester 

ble stadfestet.  
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31/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skoleeksamen. En eksamensvakt oppdaget at studenten 

hadde to kalkulatorer tilgjengelig under eksamen. Den ene var angitt som tillat hjelpemiddel 

på eksamen, men den andre var mer avansert og ikke tillatt.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, og viste til at studenten hadde hatt 

et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig. I vurderingen av studentens subjektive skyldt mente 

Felles klagenemnd at klageren hadde handlet forsettlig. Det ble lagt vekt på avgjørende vekt 

på studenten sin forklaring, hvor det fremgikk at hun hadde tatt med kalkulatoren på eksamen 

i den tro at den var tillatt som hjelpemiddel. At hun hadde tatt med kalkulatoren var dermed 

en bevisst handling. Nemnda mente vider at studentens rettsvillfarelse ikke kunne anses som 

aktsom. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av 

hjemmeeksamen ble stadfestet.  

 

32/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en obligatorisk hjemmeoppgave. Ved 

sensurering ble det oppdaget tekstlikhet mellom studentens besvarelse og ulike kilder det ikke 

var henvist til.  

Felles klagenemnd fant at studenten hadde gjengitt tekst fra andres arbeid uten å oppgi det, og 

at forholdet dermed objektivt sett var fusk. Felles klagenemnd festet ikke lit til klagerens 

forklaring om at kildehenvisningene, sammen med andre formatteringer, hadde forsvunnet da 

han kopierte teksten inn i ett dokument. Nemnda viste til at flere formatteringerne var 

videreført og den omfattende tekstlikheten som var avdekket, og fant det bevist at studenten 

hadde handlet bevisst. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

 

33/2016  

Skikkethet  

Saken gjaldt studentens skikkethet for yrket som barnehagelærer. Etter at studenten hadde 

vært i sin første praksisperiode på studiet i ni dager fikk studenten beskjed av daglig leder på 
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praksisstedet om at hun ikke lenger fikk fortsette der. Bakgrunnen for dette var informasjon 

om studentens personlige forhold som praksisstedet hadde fått av andre. Praksisstedet sendte 

derfor institusjonen en tvilsmelding vedrørende studentens skikkethet.  

Skikkethetsnemnda ved institusjonen mente at studenten oppfylte vilkåret i 

skikkethetsforskrifta § 3 f – manglende selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet 

og kommende yrkesrolle. Vurderingen var gjort på bakgrunn av samtaler institusjonsansvarlig 

og faglige ansatte ved institusjonen hadde hatt med studenten etter at tvilsmeldingen var 

mottatt. De mente at studenten ikke innså hvor alvorlig situasjonen hun befant seg i var. Det 

ble også vist til at studenten ofte brukte egne erfaringer, fremfor fagkunnskaper, som grunnlag 

for sine handlinger i kontakt med barn. 

Institusjonens klagenemnd fant at studenten var uskikket. Studenten ble utestengt fra 

barnehagelærerutdanningen og tilsvarende utdanninger i en periode på tre år.  

Felles klagenemnd mente det ikke fantes grunnlag for at klageren var uskikket for yrket som 

barnehagelærer. Det ble vist til at den særskilte skikkethetsvurderingen ble igangsatt svært 

tidlig i studentens studieforløp, på et tidspunkt hvor studenten kun hadde vært i praksis i ni 

dager. Rapportene fra praksisstedet var også at studenten fungerte greit i praksis. Nemnda 

mente derfor at det grunnlaget som underinstansen hadde fattet vedtaket på fremstod som tynt. 

Det ble vist til at dersom studenten i praksisperioden brukte egne erfaringer, fremfor 

fagkunnskaper, burde dette medføre at praksisperioden ikke ble bestått, ikke at studenten ble 

vurdert som uskikket.  

Felles klagenemnd mente også at den veiledningen studenten hadde mottatt i forbindelse med 

skikkethetsvurderingen var lite konkret. Nemnda mente at studenten burde få klare mål å 

jobbe mot i en slik situasjon. Avslutningsvis ble det bemerket at grunnvilkåret for å vurdere 

noen som uskikket for yrket som barnehagelærer er at studenten medfører en fare for 

barnehagebarns liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, jf. 

skikkethetsforskrifta § 2. Nemnda kunne ikke se at dette var tilstrekkelig vurdert av 

underinstansen. 

Vedtaket om at studenten var uskikket og om utestengelse i tre år ble derfor opphevet. 

Nemnda forutsatte imidlertid at studenten ville få ekstra oppfølgning i forbindelse med 

kommende praksisperioder, og at institusjonen fortsatte å vurdere studentens skikkethet for 

yrket, i tråd med skikkethetsforskrifta § 2.  

Resultat: Underinstansens vedtak om uskikkethet og utestengelse i tre år ble opphevet.  

 

34/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 
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Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen. Under bokkontrollen ble det 

oppdaget at klageren hadde lagt frem domsamlinger. Dette var ikke tillatt som hjelpemiddel 

på eksamenen.  

Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som fusk da studenten hadde hatt et ulovlig 

hjelpemiddel på bokkontrollen. Felles klagenemnd fant også at studenten hadde handlet grovt 

uaktsomt. Nemnda viste til at selv om klageren bevisst hadde lagt frem domsamlingen forut 

for bokkontrollen hadde han i forkant spurt en av eksamensvaktene om domsamlingene var 

tillatt. Eksamensvakten hadde da svart studenten at han kunne sjekke dette med vakten som 

skulle kontrollere hjelpemidlene. Da vakten kom for å gå gjennom de fremlagte 

hjelpemidlene hadde studenten imidlertid forlatt lokalet. At studenten forlot eksamenslokalet 

før det var avklart om domsalingene var tillatt som hjelpemiddel, ble etter nemndas vurdering 

vurdert som en grov uaktsom opptreden, på grensen til det forsettlige. Nemnda vurderte 

videre om klageren hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant ikke grunnlag for dette.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

35/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. Ved sensurering ble 

det oppdaget et tekstsammenfall på 32 prosent mellom besvarelsen innlevert av studenten og 

en annen tidligere innlevert oppgave. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket 

forsettlig. I vurderingen la nemnda avgjørende vekt på studentens egen forklaring. Etter 

nemndas vurdering hadde ikke studenten vært i aktsom rettsvillfarelse, og det forelå ikke 

omstendigheter som tilsa at reaksjonen ilagt av underinstansen skulle omgjøres. Studenten har 

forklart at forholdet skyldes at hun var ukonsentrert da hjemmeeksamenen pågikk grunnet 

sykdom i familien. Nemnda viste til at studenten hadde fått utvidet eksamenstid som følge av 

dette. Dersom studenten var i en slik sinnstilstand at hun ikke kunne levere eksamen, burde 

hun søkt om utsettelse.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre, samt annullering eksamen 

ble stadfestet. 

 

36/2016 

Fusk – Plagiat  

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell oppgave. Studenten hadde 

levert inn sin besvarelse i to ulike formater. Fire sider ble levert på ruteark og var skrevet for 
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hånd, ti sider ble levert som bilder av ruteark skrevet for hånd. Ved sensurering fattet sensor 

mistanke om fusk fordi skriften på rutearkene og bildene var forskjellig. I etterkant av at det 

ble fattet mistanke om fusk fikk studenten beskjed om å levere den originale besvarelsen som 

han hadde levert som bilder. Studenten leverte da en etterlignet kopi. Felles klagenemnd har 

funnet at forholdet objektivt sett var fusk, da studenten hadde levert andres arbeid og fremstilt 

det som sitt eget. Nemnda la i vurderingen blant annet vekt på at skriften på rutearkene og 

bildene fremstod som ulik og at studenten på forespørsel om å fremlegge originalbesvarelsen 

fremla en etterligning. Nemnda fant ikke studentens forklaring troverdig, og mente at 

handlingen var utført forsettlig. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av oppgaven utestengelse i to semestre ble 

stadfestet.  

 

37/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av et refleksjonsnotat. Ved sensurering ble det 

oppdaget at studentens besvarelse var svært lik en besvarelse innlevert ett år tidligere.   

Felles klagenemnd mente forholdet objektivt sett var fusk. I sin vurdering la nemnda vekt på 

den omfattende likheten som ble funnet mellom besvarelsene. Nemnda mente at denne 

likheten var for omfattende til at det kunne skyldes tilfeldigheter, og viste også til sensors 

uttalelse om det samme. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig. I 

vurderingen la nemnda avgjørende vekt på omfanget av likhet og hvordan tekst fra den andre 

besvarelsen var innarbeidet på i studentens egen tekst. Nemnda mente dette var objektive 

holdepunkter som beviste studentens subjektive skyld.  

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av oppgaven og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet. 

 

38/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. I forbindelse med en bokkontroll 

ble det funnet notater i studentens lovsamling. Lovsamlingen var tillatt som hjelpemiddel, 

men det var ikke tillatt å ha notater i den.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk da studenten hadde 

fremlagt et ulovlig hjelpemiddel til bokkontrollen. Felles klagenemnd fant videre at studenten 

hadde handlet forsettlig og det ble lagt vekt på studentens egen forklaring. Studenten hadde 

forklart at han trodde det var tillatt med egne innarbeidelser i lovsamlingen. Studenten tok 

bevisst med seg lovsamlingen med notatene til eksamen for å bruke den som et hjelpemiddel. 
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Nemnda vurderte om klageren hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant ikke grunnlag for 

dette.  Det ble vist til at det er studentenes eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk for 

hjelpemidler forut for eksamen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

39/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. I 

forbindelse med sensur fattet sensor mistanke om fusk da studentens besvarelse fremstod som 

svært lik relevant litteratur.  

Felles klagenemnd mente det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. I sin vurdering la 

nemnda vekt på det store omfanget av tekstlikhet som var avdekket i studentens besvarelse, 

uten at studenten hadde henvist til de kildene som faktisk var benyttet. Nemnda fant videre at 

klageren hadde handlet forsettlig. Nemnda viste i den sammenheng til at studenten hadde 

erkjent at hun benyttet de aktuelle kildene i forbindelse med oppgaveskrivingen uten å 

henvise. I tillegg vurderte nemnda om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant 

ikke grunnlag for dette. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av 

masteroppgaven ble stadfestet.  

 

40/2016  

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av hjemmeeksamen.. Ved sensurering ble det 

avdekket en tekstlikhet på 29 prosent mellom studentens besvarelse og en annen besvarelse 

innlevert av en medstudent. Studenten forklarte at han og medstudenten hadde jobbet tett 

sammen i forbindelse med oppgaven, men mente samarbeidet var innenfor rammene av hva 

som var tillatt.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda mente likheten som var 

avdekket mellom besvarelsene viste at samarbeidet gikk lenger enn hva som er tillatt ved 

hjemmeeksamen. Nemnda viste til at samarbeidet gikk lenger enn tolkning av oppgaveteksten 

og generelle idéer om hvordan oppgaven kan løses, og at studenten og medstudenten konkret 

hadde samarbeidet om hva som skulle skrives. Nemnda mente videre at samarbeidet var en 

bevisst  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  
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(Medstudentens sak ble behandlet i sak 45/2016) 

 

41/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en bacheloroppgave. Ved sensurering ble 

det oppdaget en tekstlikhet mellom studentens besvarelse og to tidligere innleverte 

bacheloroppgaver.  Studenten benektet ethvert kjennskap til bacheloroppgaven det av 

avdekket størst likheter med (26 prosent), men erkjente å ha brukt den andre det var avdekket 

syv prosent likhet med. 

Felles klagenemnd mente at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Nemnda pekte blant 

annet på den omfattende likheten som var funnet mellom studentenes besvarelser, både i rent 

tekstsammenfall og i struktur og oppbygning. Felles klagenemnd fant videre at studenten 

hadde handlet forsettlig. Tekstlikheten og måten teksten var innarbeidet på i studentens 

besvarelse, ble vektlagt som objektive holdepunkter som beviste studentens subjektive skyld.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester, samt annullering av 

bacheloroppgaven ble stadfestet. 

 

42/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. I forbindelse med 

sensur ble det oppdaget et tekstsammenfall på 67 prosent mellom besvarelsen innlevert av 

studenten og en tidligere innlevert besvarelse. Det var ikke henvist til den andre teksten noe 

sted i studentens besvarelse. 

Nemnda fant at det objektive vilkåret var oppfylt. Det ble lagt vekt på den omfattende 

likheten som var avdekket og at skrivefeil var gjenfunnet i studentens innleverte besvarelse. 

Nemnda mente også at dette var objektive holdepunkter som viste at studenten hadde handlet 

forsettlig. 

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre ble 

stadfestet. 

43/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. Sensor mente store 

deler av studentens besvarelse fremstod som kopi av en artikkel publisert på engelsk. 
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Felles klagenemnd kom til at forholdet objektivt var å anse som fusk. I vurderingen ble det 

lagt vekt på at studentens besvarelse fremstod som en direkte oversatt versjon av en tidligere 

publisert artikkel, uten at det er henvist til denne artikkelen. I vurderingen av det subjektive 

vilkåret om skyld ble det lagt vekt på omfanget av likhet som var avdekket ,og i tillegg til at 

studenten hadde oversatt den opprinnelige kilden fra engelsk uten å henvise. På den bakgrunn 

fant nemnda at studenten hadde handlet bevisst da han brukte tekst fra artikkelen i sin egen 

besvarelse.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

 

44/2016 

Skikkethet 

Saken gjaldt tvil om studentens skikkethet for yrket som sykepleier. I forbindelse med 

gjennomføringen av studiet hadde studenten mottatt fem varsler om ikke bestått praksis. Et 

gjennomgående tema for varslene hadde vært at studenten hadde språk- og 

kommunikasjonsproblemer.  

Institusjonsansvarlig besluttet å fremme saken for institusjonens skikkethetsnemnd. Det ble 

vist til at studenten gjennom hele studieløpet hadde fått tilbakemeldinger om språk- og 

kommunikasjonsproblemene, uten at studenten hadde tatt tak i problemet. På den bakgrunn 

ble det også lagt til grunn at utvidet veiledning åpenbart ikke ville avhjelpe situasjonen. Det 

ble påpekt at studenten hadde fått utvidet veiledning i forbindelse med varslene om ikke 

bestått praksis.  

Skikkethetsnemnda fant at studenten var uskikket for sykepleieryrket. I tillegg til å slutte seg 

til vurderingene fra institusjonsansvarlig fant skikkethetsnemnda at studenten hadde utvist lite 

selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle, og manglende evne 

eller vilje til å endre uakseptabel atferd i forbindelse med veiledning, jf. skikkethetsforskrifta 

§ 4 bokstav f) og h). Institusjonens klagenemnd la til grunn det samme som 

skikkethetsnemnda hadde kommet frem til.  

Felles klagenemnd opphevet underinstansens vedtak. Nemnda mente at vurderingen av at 

studenten åpenbart ikke vil ha noen nytte av utvidet veiledning ikke var tilstrekkelig 

dokumentert. Det ble vist til at den klare hovedregel er at studenter skal få tilbud om utvidet 

oppfølging og veiledning. Nemnda bemerket at en utvidet veiledning i forbindelse med en 

skikkethetsvurdering ikke skal være en veiledning om praktiske sykepleieferdigheter som er 

relevant dersom en student ikke består praksis, men at veiledningen skal være relatert til de 

aktuelle kriteriene i skikkethetsforskrifta. 

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten var uskikket for yrket som sykepleier og 

utestengelse ble opphevet.  
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45/2016  

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av hjemmeeksamen.. Ved sensurering ble det 

avdekket en tekstlikhet på 29 prosent mellom studentens besvarelse og en annen besvarelse 

innlevert av en medstudent. Studenten forklarte at han og medstudenten hadde jobbet tett 

sammen i forbindelse med oppgaven, men mente samarbeidet var innenfor hva som var tillatt.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda mente likheten som var 

avdekket mellom besvarelsene viste at samarbeidet gikk utover det som var tillatt ved 

hjemmeeksamen. Nemnda pekte på at samarbeidet gikk lenger enn tolkning av 

oppgaveteksten og generelle idéer om hvordan oppgaven kan løses, og at studenten og 

medstudenten konkret hadde samarbeidet om hva som skulle skrives. Nemnda mente videre at 

samarbeidet var en bevisst handling.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

(Medstudentens sak er behandlet i sak 40/2016) 

 

46/2016 

Skikkethet 

Saken gjaldt tvil om studentens skikkethet til yrket som førskolelærer. Studenten hadde vært 

underlagt særskilt skikkethetsvurdering våren 2015, på bakgrunn av mottatt tvilsmelding fra 

praksiskoordinatoren og profesjonsveilederen. Utvidet veiledning ble gjennomført og 

studenten fikk fortsette studiet. Sent høsten 2015 mottok institusjonen en ny tvilsmelding 

vedrørende studentens egnethet for yrket som barnehagelærer. Daglig leder ved praksisstedet 

mente i tillegg at det ikke var forsvarlig å la studenten ha ansvar for barn på egenhånd.  

Saken ble fremmet for skikkethetsnemnda som fant at studenten ikke var skikket. De mente at 

studenten hadde utvist en atferd som ikke var forenelig med rollen som barnehagelærer og at 

studenten hadde opptrådt uansvarlig i praksis.   

Felles klagenemnd opphevet vedtaket fattet av underinstansen.  På bakgrunn av en konkret 

helhetsvurdering fant ikke nemnda at de forholdene som var dokumentert av underinstansen 

var av en slik alvorlighetsgrad at de førte til at studenten var uskikket. Felles klagenemnd 

påpekte at selv om de konkrete hendelsene som ble beskrevet reiste grunn til bekymring, var 

de nødvendigvis ikke et tegn på manglende personlige forutsetninger hos studenten. Nemnda 

mente episodene som ble trukket frem heller var av en slik karakter at det var mer 

nærliggende at studenten ikke bestod praksisperioden. Det ble i den sammenheng understreket 

at muligheten til å vurdere en student som ikke skikket bare skal benyttes i helt spesielle 
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tilfeller, og kun når andre virkemidler institusjonen har for å sikre at bare studenter som 

oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet eller vil avhjelpe situasjonen.  

Felles klagenemnd nemnda stilte også spørsmål om studenten hadde fått tilstrekkelig adekvat 

veiledning med hensyn til de konkrete utfordringene som var påvist. Det fremkom av 

uttalelsene fra veileder at det var gitt oppfølging i form av fire timer samtale. 

Tilbakemeldingen var at studenten synes å ha dratt nytte av denne veiledningen. Nemnda 

mente derfor at ytterliggere veiledning også burde vært forsøkt.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semester 

ble stadfestet. 

 

47/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Under eksamen mente en eksamensvakt 

at studenten hadde en mistenkelig oppførsel, og det ble fattet mistanke om at studenten hadde 

skrevet på baksiden av snusboksen sin.  

Studenten ble tatt ut av eksamenslokalet og opp til eksamenskontoret. Da studenten skulle 

fremvise snusboksen sin hadde den ikke lenger noen fastklistret etikett, da denne var pirket 

bort. Studenten fikk deretter fortsette sin eksamen. Etter at studenten hadde levert besvarelsen 

ble det også funnet en papirlapp under plassen hans. 

Felles klagenemnd fant det ikke tilstrekkelig bevist at det objektive vilkåret for fusk var 

oppfylt og opphevet underinstansen vedtak. Nemnda var enig i at studentens oppførsel, slik 

den ble beskrevet, fremstod som mistenkelig, men mente dette ikke var tilstrekkelige for å 

bevise at studenten hadde fusket. Nemnda viste til at snusboksen, slik den fremstod da den ble 

fremlagt under møtet, ikke kunne anses som et ulovlig hjelpemiddel. Nemnda mente videre at 

det heller ikke var tilstrekkelige holdepunkter som beviste at boksen hadde vært et ulovlig 

hjelpemiddel som studenten hadde hatt tilgjengelig under eksamen. Nemnda fant heller ikke å 

kunne bevise at studenten hadde hatt den lappen som ble funnet etter at besvarelsen ble levert, 

tilgjengelig under eksamen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse ble opphevet.  

 

48/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med fire besvarelser studenten hadde levert inn. Omfanget av 

tekstlikhet varierte fra litt over halvparten av besvarelsen til opp mot 90 prosent av 

besvarelsen.  
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Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk da flere av studentens 

besvarelser fremstod som mer selvstendig enn hva de faktisk var. I vurderingen av det 

objektive vilkåret la nemnda vekt på omfanget av likheter som var avdekket. Dette ble også 

vektlagt som et objektivt holdepunkt som bevis for studentens subjektive skyld. Det ble i 

tillegg vist til at teksten fra de andre kildene var innarbeidet i studentenes besvarelser på en 

måte som viste at handlingen var utført bevisst.    

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering og utestengelse i to semestre ble stadfestet. 

 

49/2016  

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med hjemmeeksamen. I forbindelse med en rutinemessig 

plagiatkontroll ble det avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og to tidligere 

innleverte besvarelser. Tekstene som det var avdekket likheter med var ikke oppgitt som 

kilder noe sted i studentens besvarelse.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett måtte anses som fusk. I vurderingen av om 

det objektive vilkåret om fusk er oppfylt la nemnda vekt på omfanget av tekstlikheten som var 

avdekket mellom studentens besvarelse og de to kildene. Felles klagenemnd understreket også 

at man skal henvise til de kildene man faktisk har benyttet, og at det ikke er tilstrekkelig å 

henvise kun til primærkilden. Felles klagenemnd fant også at vilkåret om subjektiv skyld var 

oppfylt i dette tilfellet. Det ble vist til at studenten selv hadde innrømmet å ha skrevet av 

kildene uten å henvise. Nemnda vurderte om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, 

men fant ikke grunnlag for dette. Det ble vist til at informasjon om gjeldende regler var lett 

tilgjengelig, det var blant annet vist til retningslinjene for oppgaveskriving og korrekt 

kildebruk på eksamensoppgavens forside. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

 

50/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk ved innlevering av to rapporter som inngikk som en del av emnets 

vurderingsgrunnlag. Det ble oppdaget at studentens rapporter inneholdt avskrift fra ulike 

kilder det ikke var henvist til. Studenten forklarte at han hadde henvist til kildene, og mente at 

noen må ha fjernet de fra besvarelsen før den ble levert.   

Felles klagenemnd kom til at forholdet var objektivt sett var fusk. Det ble i den sammenheng 

vist til omfanget av tekstlikhet som var avdekket. Felles klagenemnd fant ikke studentens 

forklaring om at noen skulle ha fjernet kildehenvisningene fra besvarelsen troverdig, 
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studenten hadde heller ikke noen nærmere forklaring på hvordan det hadde foregått. Nemnda 

mente at omfanget av likhet som var avdekket beviste at studenten hadde handlet forsettlig.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av rapportene og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

 

51/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. I forbindelse med 

sensur ble det oppdaget at studentens besvarelse var svært lik en artikkel som inngikk som en 

del av emnets pensum.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, og viste til det store omfanget av 

likhet som var avdekket mellom studentens besvarelse og artikkelen. Nemnda understreket 

samtidig at det skal henvises til alle kilder, også de som inngår som en del av pensum. 

Nemnda fant det videre bevist at studenten hadde handlet forsettlig. Det ble lagt vekt på det 

store omfanget av likhet som var avdekket, og nemnda mente det var usannsynlig at studenten 

skulle brukt såpass mye tekst fra artikkelen for så å glemme å oppgi den som kilde.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

52/2016 

Dokumentfalsk  

Saken gjaldt mistanke om bruk av falskt vitnemål i forbindelse med søknad om opptak til 

høyere utdanning. 

Institusjonen kontaktet universitetet hvor studentens vitnemål var fra. De oppga at studenten 

aldri hadde vært student hos dem.  Studenten på sin side mente disse opplysningene var feil, 

og fremholdt at han hadde vært student ved dette universitetet. Studenten viste til at 

resultatene hans kunne ha falt ut av universitetets systemer på grunn av tekniske problemer 

eller personlige feil.  

Felles klagenemnd fant at det tilstrekkelig bevist at studenten hadde benyttet seg av et 

forfalsket vitnemål da han søkte om opptak. Nemnda la i sin vurdering vekt på opplysningene 

om at studenten aldri hadde vært student ved det universitetet vitnemålet var utstedt fra. I 

tillegg hadde det aktuelle universitetet gitt opplysninger om at datoen for «graduation» som 

fremgikk av studentens vitnemål heller ikke stemte med når denne datoen faktisk var.   

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av alle 

studentens avlagte eksamener ble stadfestet.  
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53/2016  

Fusk – plagiat 

Et tekstgjenkjenningsprogram avdekket tekstlikhet mellom studentens innleverte 

hjemmeeksamen og ulike kilder gjenfunnet på internett.  

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Det ble lagt vekt på det 

store omfanget av likhet som var avdekket og at studenten ikke hadde henvist til tekstene det 

var avdekket likheter med. Nemnda mente videre at studenten hadde handlet forsettlig. I den 

forbindelse viste nemnda til studentens egen forklaring hvor det fremkom at studenten 

erkjente å ha brukt kildene i forbindelse med hjemmeeksamenen uten å henvise til dem. 

Nemnda vurderte videre om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant ikke 

grunnlag for dette.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

 

54/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen. Studenten hadde levert sin 

besvarelse delvis på innføringsark og på kladdeark. I forbindelse med sensur oppdaget sensor 

at studentens håndskrift på innføringsarkene var svært ulik skriften på kladdearkene. Sensor 

mente at skriften på kladdearkene lignet mer på skriften til en annen student.  

Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som fusk og at studenten hadde levert en 

besvarelse som delvis var utarbeidet av noen andre. I sin vurdering la nemnda avgjørende 

vekt på uttalelsene fra en skriftgransker om at det kun var en hypotetisk mulighet for at andre 

enn medstudenten hadde skrevet de arkene studenten hadde levert inn som sin besvarelse. 

Felles klagenemnd viste til at studenten hadde levert inn noen andres arbeid som sitt eget, og 

mente at en slik handling måtte være utført bevisst. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

(Det ble også opprettet sak mot medstudent. Forholdet ble behandlet i sak 55/2016) 

 

55/2016 

Fusk – Plagiat (medvirkning) 
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Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Sensor fattet mistanke om at en 

medstudent hadde innlevert studentens kladdeark som deler av sin besvarelse.  

Felles klagenemnd fant det ikke tilstrekkelig bevist at studenten hadde medvirket til at en 

annen student hadde fusket. Selv om nemnda mente det var bevist at medstudenten hadde 

levert studentens kladdeark som deler av egen besvarelse, fant ikke nemnda holdepunkter som 

i tilstrekkelig grad beviste at studenten bevisst hadde medvirket til dette. Det var ingen som 

hadde rapportert om at de hadde lagt merke til at studenten og medstudenten hadde hatt noen 

form for kommunikasjon under eksamen. Nemnda kunne derfor ikke se bort fra at 

medstudenten hadde fått tak i studentens kladdeark, uten medvirkning fra studenten selv. I en 

slik bevissituasjon mente nemnda at tvilen måtte komme studenten til gode.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre, samt annullering eksamen 

ble opphevet. 

(Saken mot medstudent ble behandlet i sak 54/2016) 

 

 

56/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføringen av en skoleeksamen. Studenten hadde 

fått innvilget tilrettelegging og avla eksamenen på en PC. Det ble fattet mistanke om fusk da 

studentens besvarelse på en av oppgavene var identisk med svaret til en medstudent. 

Medstudenten hadde også avlagt eksamenen i det samme lokalet som studenten. Studenten 

har forklart at han fikk tilsendt svaret på oppgaven før eksamenen og at han pugget svaret. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda fant det bevist at 

studenten hadde hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Det ble vist til at 

studentens og medstudentens besvarelser hadde de samme skrivefeilene. Nemnda fant ikke 

studentens forklaring troverdig, og mente studenten hadde fusket forsettlig. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet.  

(Medstudentens sak behandlet i sak 57/2016) 

57/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføringen av en skoleeksamen. Studenten hadde 

fått innvilget tilrettelegging og avla eksamenen på en PC. Det ble fattet mistanke om fusk da 

studentens besvarelse på en av oppgavene var identisk med svaret til en medstudent. 
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Medstudenten avla eksamenen i det samme lokalet som studenten. Studenten har forklart at 

han fikk tilsendt svaret på oppgaven før eksamenen og at han pugget svaret. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda fant det bevist at 

studenten hadde hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Det ble vist til at 

studentens og medstudentens besvarelser hadde de samme skrivefeilene. Nemnda fant ikke 

studentens forklaring troverdig, og mente studenten hadde fusket forsettlig. 

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre ble 

stadfestet. 

(Medstudentens sak behandlet i sak 57/2016) 

 

58/2016 

Merknad på politiattesten 

Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisundervisningen på bachelorutdanningen i 

sykepleie som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knyttet seg til straffeloven (1902) § 162 første ledd og § 219. Av dommen fra 

2013 fremkom det at de straffbare forholdene var fysisk mishandling av tidligere samboer og 

oppbevaring av mindre kvantum av ulike narkotiske stoffer.  

Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen. Det fremkom av 

sakens dokumenter at studenten hadde vært rusfri fra 2012, men nemnda mente at dette ikke 

var tilstrekkelig lang tid i denne saken. Til tross for at studenten hadde hatt en positiv 

utvikling de siste årene, fant nemnda det nødvendig at studenten viste stabilitet over lengre tid. 

Selv om studenten kun var dømt for besittelse av en liten mengde narkotika, fremkom det av 

sakens dokumenter at studenten hadde hatt en problemfylt forhold til rus over en lengre 

periode. Felles klagenemnd fant det derfor ikke forsvarlig å la studenten få ansvar for 

medikamenthåndtering i forbindelse med gjennomføring praksisperioder på sykepleierstudiet 

så kort tid etter dommen. 

Nemnda vektla også at studenten fremdeles var i en rehabiliteringsprosess. Studentens 

erfaring med sitt nye liv på egenhånd var derfor begrenset. For å ivareta sikkerheten til de 

sårbare gruppene mente derfor nemnda det var nødvendig å utestenge studenten fra 

praksisopplæringen. Nemnda mente at hensynet til de sårbare gruppene studenten ville kunne 

møte i praksis måtte få avgjørende betydning i saken. 

Resultat: Underinstansens vedtak om å utestenge studenten fra praksisopplæringen på 

bachelorutdanningen i sykepleie ble stadfestet.  

 

59/2016 
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Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med avleggelse av skoleeksamen. 

Eksamensvakten ble tipset av en annen eksamenskandidat om at studenten hadde en bok 

tilgjengelig som ikke var angitt som lovlig hjelpemiddel på den aktuelle eksamenen. 

Studentens hjelpemidler hadde blitt kontrollert i forkant av eksamen, men kontrolløren hadde 

ikke registrert at studenten hadde tilgjengelig en bok som ikke var tillatt.  

Felles klagenemnd mente det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Nemnda la avgjørende 

vekt på at studenten hadde hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Nemnda 

mente videre at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av det subjektive vilkåret om 

skyld la nemnda vesentlig vekt på studentens egen forklaring hvor det fremkom at studenten 

hadde tatt med boken i den tro at den var tillatt. Å medbringe boken, som var et ulovlig 

hjelpemiddel, var dermed en bevisst handling. Nemnda vurderte om studenten hadde vært i 

aktsom rettsvillfarelse, men mente institusjonen hadde oppfylt sin veiledningsplikt i saken. 

Det ble vist til at det blant annet fremkom klart på eksamensoppgavens forside hva som var 

tillatte hjelpemidler på denne eksamenen. Felles klagenemnd kommenterte at underinstansen 

vedtak om utestengelse i ett semester i alle fall ikke var for strengt, og viste til at den normale 

reaksjonen er to semesters utestengelse ved forsettlig fusk.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av eksamen 

ble stadfestet.  

 

60/2016  

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell hjemmeeksamen. Ved 

sensurering oppdaget sensoren at deler av studentens besvarelse lignet på besvarelser 

innlevert av andre studenter. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda mente at likhetene som 

ble avdekket mellom besvarelsene, herunder samme unaturlige formattering, overskrifter og 

skrivefeil, viste at studentene hadde samarbeidet på en ulovlig måte. Nemnda mente videre at 

studentens forklaring ikke var troverdig. Studenten hadde forklart at likhetene skyldtes at 

studentene hadde samarbeidet tett i forkant av eksamen. Nemnda mente at likhetene som var 

funnet viste at studentene hadde klippet og limt fra samme regneark og at faglærer hadde 

uttalt at det ikke ville vært mulig å lage et ferdig oppsett til denne oppgaven på forhånd. 

Studentene måtte derfor ha samarbeidet under selve eksamensavleggelsen. 

Felles klagenemnd mente at en reaksjon om ett semesters utestengelse og annullering av 

eksamen fremstod som rimelig, og det ble vist til den lange saksbehandlingstiden. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  
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(Medstudentens sak er behandlet i sak 64/2016) 

 

61/2016 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell hjemmeeksamen. Ved 

sensurering oppdaget sensoren at deler av studentens besvarelse lignet på andre besvarelser 

innlevert av andre studenter. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda mente at likhetene som 

ble avdekket mellom besvarelsene viste at studentene hadde samarbeidet på en ulovlig måte. 

Det ble blant annet trukket frem at studenten og medstudenten hadde brukt samme unaturlige 

fremgangsmåte for å løse en av oppgavene og at begge brukte betegnelser som avvek fra 

oppgaveteksten. Nemnda mente videre at studentens forklaring ikke var troverdig. Studenten 

hadde forklart at likhetene skyldtes at studentene hadde samarbeidet tett i forkant av eksamen. 

Nemnda mente at likhetene som var funnet viste at studentene hadde klippet og limt fra 

samme regneark og at faglærer hadde uttalt at det ikke ville vært mulig å lage et ferdig oppsett 

til denne oppgaven på forhånd. Studentene måtte derfor ha samarbeidet under selve 

eksamensavleggelsen. 

Felles klagenemnd mente at en reaksjon om ett semesters utestengelse og annullering av 

eksamen fremstod som rimelig, og det ble vist til den lange saksbehandlingstiden. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

(Medstudentens sak er behandlet i sak 63/2016) 

 

62/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Under eksamen oppdaget studenten at 

han hadde noen ark med notater liggende i lovsamlingen. Studenten tok kontakt med en 

eksamensvakt og ga fra seg arkene.  

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret var oppfylt. Det ble vist til at studenten hadde 

hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig. Ved vurderingen av det subjektive vilkåret la 

nemnda til grunn at forholdet skyldtes en forglemmelse fra studentens side. Nemnda mente 

denne forglemmelsen måtte anses som en grov uaktsom opptreden og viste til det høye 

aktsomhetskravet som gjelder for studenter i en eksamenssituasjon.  
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I nemndas vurdering av passende reaksjon la nemnda vekt på at saksbehandlingstiden hadde 

vært svært lang, over ett år. Nemnda mente derfor at det ville være tilstrekkelig å annullere 

klagerens eksamen i denne situasjonen. 

Resultat: Underinstansen vedtak om utestengelse ble opphevet. Underinstansens vedtak om 

annullering ble stadfestet. 

 

63/2016 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell hjemmeeksamen. Ved 

sensurering oppdaget sensoren at deler av studentens besvarelse lignet på besvarelser 

innlevert av andre studenter. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda mente at likhetene som 

ble avdekket mellom besvarelsene viste at studentene hadde samarbeidet på en ulovlig måte. 

Det ble blant annet trukket frem at studenten og medstudenten hadde brukt samme unaturlige 

fremgangsmåte for å løse en av oppgavene og at begge brukte betegnelser som avvek fra 

oppgaveteksten. Nemnda mente videre at studentens forklaring ikke var troverdig. Studenten 

hadde forklart at likhetene skyldtes at studentene hadde samarbeidet tett i forkant av eksamen. 

Nemnda mente at likhetene som var funnet viste at studentene hadde klippet og limt fra 

samme regneark og at faglærer hadde uttalt at det ikke ville vært mulig å lage et ferdig oppsett 

til denne oppgaven på forhånd. Studentene måtte derfor ha samarbeidet under selve 

eksamensavleggelsen. 

Felles klagenemnd mente at en reaksjon om ett semesters utestengelse og annullering av 

eksamen fremstod som rimelig, og det ble vist til den lange saksbehandlingstiden. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

(Medstudentens sak er behandlet i sak 61/2016) 

 

64/2016 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell hjemmeeksamen. Ved 

sensurering oppdaget sensoren at deler av studentens besvarelse lignet på andre besvarelser 

innlevert av andre studenter. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda mente at likhetene som 

ble avdekket mellom besvarelsene, herunder samme unaturlige formattering, overskrifter og 

skrivefeil, viste at studentene hadde samarbeidet på en ulovlig måte. Nemnda mente videre at 
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studentens forklaring ikke var troverdig. Studenten hadde forklart at likhetene skyldtes at 

studentene hadde samarbeidet tett i forkant av eksamen. Nemnda mente at likhetene som var 

funnet viste at studentene hadde klippet og limt fra samme regneark og at faglærer hadde 

uttalt at det ikke ville vært mulig å lage et ferdig oppsett til denne oppgaven på forhånd. 

Studentene måtte derfor å samarbeidet under selve eksamensavleggelsen. 

Felles klagenemnd mente at en reaksjon om ett semesters utestengelse og annullering av 

eksamen fremstod som rimelig, og det ble vist til den lange saksbehandlingstiden. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av oppgaven 

ble stadfestet.  

(Medstudentens sak er behandlet i sak 60/2016) 

 

65/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen. Det ble avdekket 

tekstlikhet mellom studentens besvarelse og kilder det ikke var henvist til.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, da deler av studentens besvarelse 

inneholdt andres arbeid uten at studenten hadde henvist til kilden. I vurderingen av studentens 

subjektive skyld la nemnda vekt på likhetene som var avdekket, i tillegg til at studenten hadde 

forklart at han var i en stresset situasjon og derfor ikke fokuserte nok på skolearbeidet.  

Nemnda fant imidlertid ikke å kunne legge vekt på studentens personlige forhold ved 

utmålingen av reaksjon. Nemnda viste til at studenter som opplever personlige utfordringer er 

henvist til å søke om utsettelse av eksamen, permisjon fra studiene eller lignende. Nemnda 

mente at vedtaket om annullering av eksamen og utestengelse i ett semester i alle fall ikke var 

en for streng reaksjon. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i ett semester og annullering av eksamen 

ble stadfestet. 

 

66/2016 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av rapporter som inngikk i emnets 

vurderingsgrunnlag. I forbindelse med sensur oppdaget sensoren at to av studentens innleverte 

rapporter var svært lik rapporter innlevert av en gruppe medstudenter. 

Nemnda mente at forholdet objektivt sett var fusk. I vurderingen la nemnda blant annet vekt 

på omfanget av likhet som var avdekket mellom studentens innleverte rapporter og rapportene 
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innlevert av medstudentene. Felles klagenemnd fant at disse likhetene var for omfattende til at 

det kunne forklares ved at studentene kun hadde hatt en felles faglig diskusjon. Nemnda 

mente videre dett skyldtes en forsettlig handling fra studenten. Nemnda la i vurderingen vekt 

på omfanget av likhet, i tillegg til at teksten fra medstudentenes rapporter fremstod som godt 

innarbeidet i studentens egen rapport.  

I vurderingen av reaksjon fant nemnda at det forelå flere formildende omstendigheter. 

Nemnda pekte blant annet på at studenten ikke fikk samarbeide med medstudenter, på lik linje 

med de andre studentene. I tillegg hadde emnet blitt omgjort til en obligatorisk del av 

studentens masterprogram etter at studenten hadde startet på programmet. Dette medførte en 

ekstra studiebelastning for studenten og nemnda mente institusjonen kunne informert 

studenten om dette på en bedre måte. Det ble også vist til at det ikke ville være mulig for 

studenten å fullføre masterprogrammet på et senere tidspunkt, og at dette var det eneste emnet 

han manglet for å få fullført graden. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering ble stadfestet. Underinstansens vedtak om 

utestengelse i to semestre ble omgjort til ett semester.   

 

67/2016 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med et obligatorisk arbeidskrav. I forbindelse 

med sensur ble det avdekket tekstlikhet mellom studentens innleverte besvarelse og en 

nettressurs som inngikk som en del av emnets pensum.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda viste i den forbindelse til 

omfanget av tekstlikhet som var avdekket, uten at studenten hadde uthevet noe som sitat. 

Nemnda poengterte at det ved avskrift ikke er tilstrekkelig å henvise til kilden, men at teksten 

også klart må markeres og angis med sidetall, slik at det tydelig fremkommer hva som er 

studentens egne formuleringer og ikke. Nemnda fant videre at studenten hadde handlet 

forsettlig. I vurderingen ble det lagt vekt på at studenten hadde erkjent de faktiske forholdene. 

Nemnda vurderte om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant ikke grunnlag 

for dette. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestengelse i to semestre og annullering av 

arbeidskravet ble stadfestet. 

 

68/2016 

Fusk – plagiat 
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Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av to essay. I forbindelse med 

sensur ble det avdekket tekstlikhet mellom to av studentens innleverte essay og to andre essay 

som tidligere hadde blitt innlevert ved institusjonen.  

I vurderingen av om det objektivet vilkåret for fusk var oppfylt la Felles klagenemnd vekt på 

de funnene som fremkom av ephorus-rapporten, som avdekket et stort omfang av likheter 

mellom studentens besvarelser og tidligere innleverte besvarelser det ikke var henvist til. 

Nemnda fant videre at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av studentens skyld la 

nemnda vekt på studentens egen forklaring. Studenten hadde erkjent å ha brukt andres tekst 

uten å henvise. Nemnda vurderte, men fant ikke grunnlag for, at studenten hadde vært i 

aktsom rettsvillfarelse.  

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av essayene og utestengelse i to semestre ble 

stadfestet.  

 

69/2017 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med avleggelse av en digital eksamen. En 

eksamensvakt mente studenten hadde en merkelig oppførsel under eksamen. I etterkant av 

eksamen undersøkte IT-avdelingen studentens PC, og fant at den flere ganger var skrudd av 

og på under eksamensavleggelsen.  

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var bevist. Nemnda viste til at både 

IT-ansatte ved institusjonen og utviklere av eksamenssystemet i Danmark hadde funnet at 

studenten under eksamen hadde forlatt den sikre nettsiden og åpnet andre dokumenter som 

var tilgjengelig PCen. Felles klagenemnd mente videre at studenten hadde handlet forsettlig 

og viste til at det var bevist at studenten hadde hatt tilgang til ulovlige hjelpemidler og at hun 

hadde tatt dem i bruk under eksamen. Det ble også vist til at studenten selv erkjente dette.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i to semestre 

ble stadfestet. 

 

70/2017 

Merknad på politiattest 

Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisundervisningen på bachelorutdanningen i 

vernepleie som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knyttet seg til straffeloven (1902) § 162 første ledd. Av dommen fra 2015 

fremkom det at studenten høsten 2014 begikk flere straffbare handlinger, blant annet for 

erverv og oppbevaring av et lite kvantum kokain, besittelse og av hasj og marihuana og bruk 

av marihuana og kokain. Studenten var også domfelt for kjøring i ruspåvirket tilstand.   



 
62 

Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisperioden. Nemnda la i 

avgjørelsen vekt på at studenten hadde en historie som rusmisbruker fra relativt ung alder. Det 

ble også lagt vekt på at siste lovovertredelse av narkotikalovgivningen fant sted høsten 2014, 

og at studenten fremdeles var under prøvetid og et behandlingsopplegg. Studenten hadde også 

hatt et tilbakefall kort tid etter at forrige behandlingsopplegg var avsluttet. Nemnda mente 

derfor at det var nødvendig at studenten kunne vise stabilitet over en lengre periode.  

 

Det ble også vist til at studenten var dømt for overtredelse av vegtrafikklovgivningen ved å 

kjøre bil i ruspåvirket tilstand med høy promille. Selv om disse bestemmelsene i seg selv ikke 

danner grunnlag for sak om merknad på politiattest mente nemnda at studenten ved slike 

handlinger utsatte seg selv og andre for fare. Felles klagenemnd mente at også disse 

momentene måtte inngå i helhetsvurderingen av studentens egnethet.  

Nemnda betvilte ikke at studenten var mer voksen nå, enn da forrige behandlingsopplegg tok 

slutt, og at ønsket om å være rusfri var et bevisst og sterkt ønske fra studentens side. Nemnda 

mente likevel at hensynet til beskyttelse av mindreårige og andre sårbare grupper måtte få 

avgjørende betydning i saken.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å utestenge studenten fra praksisopplæringen på 

bachelorutdanningen i sykepleie ble stadfestet. 

 

71/2016 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. Etter et toalettbesøk oppdaget en 

eksamensvakt et papir bak studenten. Det viste seg å være et kleenex-papir med notater på. 

Studenten har innrømmet å ha skrevet lappen, men sier at dette ble gjort på veg til eksamen i 

forbindelse med forberedelser.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket. Nemnda viste til 

funnet av lappen som tilhørte, og poengterte at denne lappen inneholdt informasjon som var 

relevant for eksamen. Nemnda viste også til at det ikke er avgjørende om studenten faktisk 

har benyttet seg av hjelpemidlene for at forholdet objektivt skal anses som fusk. Nemnda 

mente videre at utarbeidelsen og medbringelse av lappen må ha vært en bevisst handling fra 

studentens side.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengelse i ett semester 

ble stadfestet. 

 

72/2017 

Merknad på politiattest 
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Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisundervisningen på bachelorutdanningen i 

sykepleie som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knyttet seg til straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd. Av dommen fra 

2009 fremkom det at studenten i 2008 hadde kjøpt, oppbevart og solgt store mengder 

metamfetamin og hasj. Det ble videre opplyst om at studenten hadde en lang historikk som 

rusmisbruker. 

Etter en helhetsvurdering kom Felles klagenemnd frem til at det forelå en reell fare for de 

sårbare gruppene bestemmelsene er ment å beskytte dersom studenten fikk delta i 

praksisopplæringen.  

Felles klagenemnd merket seg at studenten hadde fått gode skussmål fra tidligere 

arbeidsplasser og fastlegen sin, og betvilte ikke at studenten hadde et sterkt ønske om å være 

rusfri  

Nemnda mente imidlertid at det ville være uforsvarlig å la studenten delta i 

praksisopplæringen. I vurderingen la nemnda vekt på flere forhold. Det ble vist til at 

studenten var domfelt for flere alvorlige straffbare forhold, i tillegg til at studenten i senere tid 

var dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Nemnda mente at selv om dette i seg selv ikke 

dannet grunnlag for sak om merknad på politiattest har studenten ved slike handlinger utsatt 

seg selv og andre for fare. Nemnda viste til at dette også skaper en reell bekymring for at 

studenten ikke er rehabilitert.  

Felles klagenemnd la videre vekt på at studenten hadde en lang historie som rusmisbruker fra 

ung alder. Det ble også vektlagt at studenten tidligere hadde hatt tilbakefall til rus, i tillegg til 

at studenten hadde vært under ettervern og hatt en ansvarsgruppe rundt seg helt frem til 2015.  

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten skulle utestenges fra praksisopplæringen 

på bachelorutdanningen i sykepleie ble stadfestet.  
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Saker om innsyn etter offentleglova 
 

 

 

INNSYN-1-2016 – Innsyn i tilbud levert i en anbudskonkurranse (CV-er) 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i anskaffelsesprotokoll og innleverte tilbud i en 

anbudskonkurranse. Utdanningsinstitusjonen innvilget kun delvis innsyn i tilbudet til den 

leverandøren som vant konkurransen. Det ble ikke gitt innsyn i priser. Med unntak av navn, 

ble det ikke gitt innsyn i CV-ene til de tilbudte nøkkelpersonene. Institusjonens vurdering var 

at dette var opplysninger om forretningsforhold som det var av konkurransemessig betydning 

å hemmeligholde, og opplysningene var derfor taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 2, 

jf. offl. § 13 første ledd.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget, og i klagen ble det anført at fvl. § 13 første ledd nr. 

2 ikke ga grunnlag for en så omfattende sladding av CV-ene som institusjonen hadde foretatt. 

Det ble anført at det var en høy terskel for å unnta opplysninger som kunne være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Det ble også anført at for å sikre en reell 

etterprøving av resultatet i anbudskonkurransen, var innsyn i CV-ene  

 

Felles klagenemnd bemerket innledningsvis at det falt utenfor nemndas kompetanseområde å 

behandle klager som gjaldt eventuelle brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det 

ble også bemerket at avgjørelser om offentlige anskaffelser, ikke er å regne som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven, og reglene om partsinnsyn i fvl. kap. IV kom derfor ikke til 

anvendelse
 
i denne saken. 

 

Felles klagenemnd fant etter en konkret og helhetlig vurdering at opplysningene i CV-ene ikke 

var opplysninger om leverandørens forretningsforhold. Det ble vist til at CV-ene inneholdt 

opplysninger om navn, fødselsdato, stillingstittel, utdannelse, funksjoner, praksis og 

sertifikater/kompetansebevis. Dette var ikke opplysninger som normalt regnes som 

næringsopplysninger. At potensielle konkurrenter evt. kunne forsøke å rekruttere 

leverandørens ansatte, ble ikke ansett som tilstrekkelig for å definere opplysninger i CV-ene 

som næringsopplysninger. Det ble også vist til at det sladdede tilbudet allerede inneholdt kopi 

av de ansattes kompetansebevis. Nemnda la vekt på at flere av opplysningene med 

overveiende sannsynlighet også var tilgjengelige andre steder enn i leverandørens virksomhet, 

og at det allerede var gitt innsyn i navnene til nøkkelpersonene.  

 

Felles klagenemnd fant til at utdanningsinstitusjonen ikke kunne unnta opplysninger i CV-ene 

fra offentligheten med hjemmel i fvl. § 13 første ledd nr. 2, jf., offl. § 13 første ledd.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i CV-ene.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. 

 

 

INNSYN-2-2016 – Innsyn i bekymringsmelding 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i en bekymringsmelding, som ble sendt fra de ansattes 

representanter til ledelsen. Institusjonen avslo kravet om innsyn. Institusjonens vurdering var 

at bekymringsmeldingen inneholdt opplysninger som kunne unntas etter offl. § 23 av hensyn 
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til en forsvarlig gjennomføring av personalforvaltning i organets interesse. Det ble opplyst at 

institusjonen hadde behov for ro i det pågående arbeidet mellom de ansatte og deres 

representanter.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget, og i klagen ble det bestridt at personalpolitiske 

hensyn tilsa at bekymringsmeldingen skulle være unntatt offentligheten. Det ble også vist til 

at flere opplysninger om den saken bekymringsmeldingen gjaldt, allerede var kjent.  

 

Felles klagenemnd fant at bekymringsmeldingen inneholdt opplysninger kunne unntas fra 

innsyn med hjemmel i offl. § 23 første ledd, av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av 

personalforvaltningen til organet. Ved vurdering merinnsyn, fant nemnda at hensynet bak 

unntaksbestemmelsen i offl. § 23 første ledd i mindre grad ville bli skadelidende på dette 

stadiet av saken. Nemnda pekte på at den prosessen som var omtalt i bekymringsmeldingen 

allerede var kjent for offentligheten. Felles klagenemnd fant at hensynet til offentlig innsyn 

veide tyngre enn hensynet til forsvarlig gjennomføring av personalforvaltning. Innsyn i 

bekymringsmeldingen var nødvendig for å ivareta de hensyn som er omtalt i offl. § 1, og som 

skal vektlegges ved vurdering av merinnsyn. Allmenhetenes mulighet for å føre tilsyn med et 

offentlig forvaltningsorgan ble spesielt vektlagt.  

 

Felles klagenemnd fant at det var anledning til å gi innsyn i bekymringsmeldingen, av hensyn 

til meroffentlighet, jf. offl. § 11.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i bekymringsmeldingen.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 23 og § 11.  

 

 

INNSYN-3-2016 – Innsyn i et møtereferat 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et referat fra et utvalgsmøte. Institusjonen avslo kravet om 

innsyn med henvisning til at referatet ikke var ferdigstilt, og derfor var det heller ikke 

opprettet etter offl. § 4 annet ledd. Det ble vist til at det kun var skrevet et utkast til 

møtereferat, og at referatet ville bli godkjent på neste utvalgsmøte. Under møtet ville 

medlemmene få mulighet til å foreslå eventuelle endringer. Når referatet var endelig, ville det 

også være åpent for innsyn,  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget, og i klagen ble det anført at referatet ble skrevet 

etter møtet og måtte anses for å være ferdigstilt. Det ble anført at loven ikke stilte noe krav 

om at referatet skulle være godkjent av medlemmene før det ble offentliggjort.  

 

Felles klagenemd fant at møtereferatet ikke var ferdigstilt. Det ble vist til at det kunne være 

aktuelt for utvalget å gjøre endringer i referatet. Siden det kunne være aktuelt med videre 

arbeid med innholdet i referatet, kunne det ikke regnes for å være et ferdigstilt dokument. Så 

lenge møtereferatet ikke var ferdigstilt, var det heller ikke omfattet av innsynsretten, jf. offl. 

§§ 3 og 4.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.    

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 4, jf. offl. § 3. 
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INNSYN-4-2016 – Innsyn i tilbud levert i en anbudskonkurranse (produktopplysninger) 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i tilbud levert i en anbudskonkurranse. Utdanningsinstitusjonen 

innvilget delvis innsyn i tilbudet til den leverandøren som vant konkurransen. Det ble ikke gitt 

innsyn i opplysninger om produkter, herunder opplysninger om produktnavn, betegnelser og 

antall. Institusjonen fant at innsyn i opplysninger om produktene i realiteten ville innebære 

innsyn i leverandørens løsningsbeskrivelser og prinsippskisser Institusjonens vurdering var at 

dette var opplysninger om forretningsforhold som det var av konkurransemessig betydning å 

hemmeligholde. Opplysningene var derfor taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 2, jf. 

offl. § 13 første ledd.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det bestridt at opplysninger om 

produktene ville innebære at det ble gitt innsyn i den valgte leverandørens 

løsningsbeskrivelser og prinsippskisser.  

 

Felles klagenemnd bemerket innledningsvis at det falt utenfor nemndas kompetanseområde å 

behandle klager som gjaldt eventuelle brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det 

ble også bemerket at avgjørelser om offentlige anskaffelser, ikke er å regne som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven, og reglene om partsinnsyn i fvl. kap. IV kom derfor ikke til 

anvendelse
 
i denne saken. 

 

Felles klagenemnd fant at de opplysningene det var begjært innsyn, var opplysninger om 

«drifts- og forretningsforhold», jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. Dersom det ble gitt innsyn i 

opplysninger om produktene, herunder produktnavn, betegnelser og antall, ville det gi 

informasjon om produktsammensetningen i tilbudet til den valgte leverandøren. Opplysninger 

om produkter og sammensetning ville avsløre hvilke teknologiske valg leverandøren gjorde 

ved design av løsningen.  

 

Ved vurdering av om det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysninger 

om produktene, fant nemnda at dette vilkåret var oppfylt. Nemndas vurdering var at innsyn i 

opplysninger om produktene ville kunne få en skadevirkning for leverandøren, og derfor var 

det av konkurransemessig betydning for leverandøren at opplysningene ble hemmeligholdt. I 

denne forbindelse ble det vist til at klager og leverandøren var konkurrenter, og at de også 

tidligere hadde levert tilbud i samme anbudskonkurranse. Innsyn i opplysningene kunne 

påvirke konkurransesituasjonen til leverandøren på en uheldig måte, noe om igjen kunne føre 

til økonomisk tap (skade) for selskapet.  

 

Felles klagenemnd fant derfor at opplysninger om produktene var taushetsbelagte etter fvl. § 

13 første ledd nr. 2, og disse opplysningene var derfor unntatt offentligheten, jf. offl. § 13 

første ledd.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.      

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. 

 

 

INNSYN-5-2016 – Innsyn i tre gårdsmapper 
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Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter tilhørende tre kulturminnesaker, nærmere bestemt 

tre gårdsmapper. Gårdsmappene omhandlet tre ulike saker om overtredelser av 

kulturminneloven, hvor lensmannens undersøkelser hadde resultert i henleggelse av sakene.  

 

Institusjonen innvilget delvis innsyn i de tre gårdsmappene. Enkelte personopplysninger ble 

sladdet, fordi institusjonens vurdering var at opplysninger om at noen hadde vært mistenkt for 

lovbrudd var opplysninger om noens personlige forhold, og opplysningene var derfor 

taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, jf. offl. § 13.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget, og i klagen ble det anført at dokumentene ikke 

inneholdt noen taushetsbelagte opplysninger. Klager viste til at bakgrunnen for innsynskravet 

var et personlig forskningsprosjekt som hadde til formål få belyst kulturminnekriminalitet. 

Dette var et arbeid av både faglig og offentlig interesse. Det ble vist til at disse sakene var 

kjent i de respektive områdene, og to av dem hadde også vært omtalt i media.   

 

Felles klagenemnd viste til at i utgangspunktet kan opplysninger om at en person har vært 

mistenkt for en straffbar handling anses som opplysninger om noens personlige forhold, jf. 

fvl. § 13 første ledd nr. 1. Bestemmelsen i fvl. § 13 måtte likevel ses i sammenheng med de 

begrensningene som følger av fvl. § 13a. til § 13f. Av fvl. § 13a. nr. 3 følger det at 

taushetsplikten ikke er til hinder for at «at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse 

tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig 

andre steder». I denne saken var nemndas vurdering at det var gode grunner for å legge til 

grunn at de opplysningene som var blitt sladdet fra gårdsmappene, allerede var tilgjengelig 

for allmennheten. Nemnda foretok en konkret vurdering av hver enkelt gårdsmappe, og 

konkluderte med at det var grunnlag for å gi innsyn i de tre gårdsmappene i sin helhet, siden 

opplysningene allerede var tilgjengelige for allmennheten. Lovbestemt taushetsplikt var ikke 

til hinder for innsyn i disse dokumentene.  

 

Felles klagenemnd fant derfor at det var anledning til å gi fullt innsyn i de tre gårdsmappene, 

med hjemmel i fvl. § 13a. nr. 3.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i dokumentene.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1 og § 13a. nr. 3. 

 

 

 

INNSYN-6-2016 – Innsyn i sak om avskjed 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i en avskjedssak. Institusjonen avslo kravet om innsyn med 

henvisning til at sakens dokumenter inneholdt opplysninger som var underlagt lovbestemt 

taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, jf. offl. § 13 første ledd. Institusjonens vurdering 

var at de taushetsbelagte opplysningene utgjorde den vesentlige delen av saken, og innsyn ble 

derfor avslått i alle sakens dokumenter med hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan 

en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte, selv om det gjelder 

straffbare forhold. Det ble også anført at taushetsplikten gjelder for opplysninger, ikke hele 

dokumentet.  
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Felles klagenemnd fant at opplysninger om at den (tidligere) ansatte hadde fått avskjed på 

grunn av grov tjenesteforsømmelse, ikke var opplysninger om vedkommendes personlige 

forhold. Tjenesteforsømmelsen innebar at den ansatte hadde handlet i strid med de instrukser 

som gjaldt for ansatte ved institusjonen. Tjenesteforsømmelsen var et alvorlig forhold som 

ikke kunne gis særskilt vern fra allmennhetens rett til innsyn. Nemndas vurdering var derfor 

at opplysninger om avskjeden, og den direkte årsaken til avskjeden, ikke var omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Disse opplysningene kunne ikke 

unntas fra offentlig innsyn.  

 

Når det gjaldt saksdokumenter som beskrev den nærmere bakgrunnen for avskjeden, var 

nemndas vurdering at noen av disse dokumentene inneholdt opplysninger som var egnet til å 

karakterisere den ansatte som person på en belastende måte. Dette var opplysninger som 

kunne utlevere og skade vedkommende dersom de ble kjent. Nemnda fant at disse 

opplysningene heller ikke var av en slik allmenn interesse at offentligheten burde få innsyn i 

dem. Nemnda fant derfor at deler av begrunnelsen som dannet grunnlag for avskjeden var 

opplysninger om den ansattes personlige forhold. Disse opplysningene var omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og måtte unntas fra offentlig innsyn, 

jf. offl. § 13 første ledd.  

 

Felles klagenemnd vurderte også offl. § 24 annet ledd som sier at det kan gjøres unntak fra 

innsyn for dokument om lovbrudd, frem til saken er avgjort. Av sakens dokumenter fremkom 

det at institusjonen hadde anmeldt forholdet, men saken var ikke avsluttet hos 

påtalemyndighetene. Det var de samme faktiske forholdene som lå bak politianmeldelsen og 

avskjedssaken, og flere av dokumentene ble utarbeidet i forbindelse med utredning av 

forholdet. Dokumenter som var utarbeidet som del av en undersøkelse av lovbruddet kunne 

unntas offentligheten.  

 

Felles klagenemnd fant dermed at det kunne gis delvis innsyn i sakens dokumenter. Det ble 

derfor gitt innsyn i de delene av sakens dokumenter som ikke inneholdt taushetsbelagte 

opplysninger, og som ikke var utarbeidet som del av utredning av et mulig straffbart forhold.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i sakens dokumenter.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 24 annet ledd.  

 

 

INNSYN-7-2016 – Innsyn i sak om disiplinærstraff 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som omhandlet forslag til vedtak om ileggelse av 

disiplinærstraff til en ansatt. Institusjonen ga delvis innsyn i dokumentet. Opplysninger som 

kunne avsløre identiteten til den ansatte ble fjernet fra dokumentet.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget, og det ble bedt om innsyn i navnet og arbeidsstedet 

til den ansatte. Det ble anført at taushetsplikten for offentlig ansatte er snevrere enn det som 

gjelder for andre, og at opplysninger om en tjenesterelatert reaksjon ikke var å anse som et 

personlig forhold.  

 

Felles klagenemnd viste til at taushetsplikten er snevrere for offentlig ansatte, og i 

utgangspunktet er opplysninger om tjenesterelaterte reaksjoner ikke omfattet av 

taushetsplikten etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Disiplinærstraff var en tjenesterelatert reaksjon. 
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Den ansatte hadde en høyere vitenskapelig stilling ved utdanningsinstitusjonen, og det var 

viktig med tillit fra allmennheten for slike stillinger. Nemnda viste også til at vedtak om 

disiplinærstraff var blitt fattet, og det var ikke noen grunn til å holde tilbake dokumentet på 

det tidspunktet nemnda behandlet saken. Nemnda viste også til at de straffbare forholdene 

som var omtalt i dokumentet ikke var omfattet av taushetsplikten etter fvl. § 13 første ledd nr. 

1. Dette fordi disse forholdene var omtalt i og fremgikk av en dom som kunne gjengis 

offentlig uten begrensninger.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet ikke inneholdt opplysninger om den ansattes 

personlige forhold som var omfattet av taushetsplikten etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Det var 

derfor ikke grunnlag for å unnta opplysningene fra offentlig innsyn med hjemmel i offl. § 13 

første ledd.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i dokumentet.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-8-2016 – Innsyn i sak om beskyldning om plagiat 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter vedrørende saksbehandlingen av en beskyldning 

om plagiat, som var blitt fremsatt mot en tidligere student ved utdanningsinstitusjonen. 

Institusjonen avslo kravet om innsyn med henvisning til at dokumentene inneholdt 

opplysninger om noens personlige forhold, som var unntatt offentligheten etter offl. § 13 

første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Institusjonens vurdering var at de taushetsbelagte 

utgjorde store deler av dokumentet, og dokumentene ble derfor unntatt i sin helhet med 

hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at personvernet ville være 

tilstrekkelig ivaretatt dersom alle identifiserende opplysninger ble unntatt fra innsyn. Det ble 

vist til at de (media) var bundet av Vær Varsom-plakaten, og at de ikke ville publisere en sak 

med opplysninger som kunne identifisere den som var blitt anklaget for fusk eller plagiat. Det 

ble vist til at dette var en sak av stor allmenn interesse fordi det var et økende antall 

fuskesaker ved norske høgskoler og universiteter. Det var derfor nødvendig at media fikk 

anledning til å gå nærmere inn i disse tilfellene.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentene det var bedt om innsyn, inneholdt taushetsbelagte 

opplysninger om noens personlige forhold, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Nemnda viste til at 

opplysninger om at en privatperson har vært beskyldt/mistenkt for en fuskehandling og hva 

som ble utfallet av saken, var opplysninger om vedkommendes personlige forhold. Nemndas 

vurdering var at sakens karakter ikke var av en slik art at det knyttet seg en særlig offentlig 

interesse i at opplysningene ble kjent. Offentlig innsyn ville også kunne være belastende for 

den personen som var blitt beskyldt for plagiat. Nemndas vurdering var derfor at 

dokumentene inneholdt opplysninger som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 

13 første ledd nr. 1, og opplysningene var derfor unntatt fra offentlig innsyn etter offl. § 13 

første ledd.  

 

Felles klagenemnd fant at det kunne gis innsyn i dokumentene dersom de taushetsbelagte 

opplysningene ble anonymisert, slik klager hadde anført. Nemndas vurdering var at behovet 
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for beskyttelse av den tidligere studenten ville være ivaretatt dersom navn og andre 

personidentifiserende opplysninger ble fjernet fra dokumentet, jf. fvl. § 13a. nr. 2.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn etter anonymisering.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Fvl. § 13a. nr. 2.  

 

 

INNSYN-9-2016 – Innsyn i studentevalueringer  

 

Saken gjaldt krav om innsyn i studentevalueringer for et emne. Institusjonen avslo 

innsynsbegjæringen med henvisning til at evalueringene inneholdt opplysninger omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt, jf. offl. § 13. Det ble vist til at evalueringene inneholdt opplysninger 

om egenskaper ved foreleseren, og også var egnet til å karakterisere foreleseren som person. 

Institusjonen viste også til at evalueringene kunne unntas fra innsyn etter offl. § 14, siden 

evalueringene var utarbeidet for institusjonens egen saksforberedelse, som del av det 

kontinuerlige arbeid med utvikling og forbedring av undervisningen.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget, og i klagen ble det anført at opplysninger om 

offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i en sin stilling sjeldent er 

taushetsbelagte. Det ble vist til at taushetsplikten er snevrere for offentlig ansatte.  

 

Felles klagenemnd fant at studentevalueringene ikke inneholdt opplysninger om noens 

personlige forhold som var omfattet av taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Nemnda 

viste til at evalueringene var en sammenstilling av tilbakemeldinger fra studenter som fulgte 

undervisningen i det aktuelle emnet. Evalueringene fokuserte i hovedsak på hvilket 

læringsutbytte studentene fikk av undervisningstilbudet. Enkelte av tilbakemeldingene var 

knyttet til hvordan de vitenskapelig ansatte håndtert undervisningen og kommunikasjonen 

mot studentene. Nemndas vurdering var at dette var opplysninger knyttet til utførelse av 

arbeidet for det offentlige, og disse opplysningene var ikke omfattet av taushetsplikten som 

fulgte av fvl. § 13 første ledd nr. 1. Nemnda kom derfor til at opplysningene ikke kunne 

unntas fra offentlig innsyn med hjemmel i offl. § 13 første ledd.  

 

Nemnda vurderte om evalueringene kunne unntas med hjemmel i offl. § 14, men kom til at 

det ikke var anledning til dette. Nemnda viste til at evalueringene var en sammenstilling av 

korrespondanse som hadde funnet sted mellom institusjonen og studentene, og slik 

korrespondanse var i utgangspunktet ikke å anse som organintern. Videre viste nemnda til at 

det er vanlig praksis å gjøre kjent hovedresultatene fra slike studentevalueringer for 

studentene. Nemnda viste også til at de hensyn som lå bak unntaksbestemmelsen i offl. § 14, 

om effektive avgjørelsesprosesser ikke gjorde seg gjeldende i dette tilfellet. Nemnda kunne 

ikke se at institusjonens arbeid med å utvikle og forbedre undervisningstilbudet kunne bli 

skadelidende dersom det ble gitt innsyn i evalueringene. Det ble også vist til at de meningene 

og standpunktene som fremkom av dokumentet tilhørte studentene, som for øvrig var blitt 

anonymiserte. Nemnda kom derfor til at studentevalueringene ikke kunne unntas fra offentlig 

innsyn med hjemmel i offl. § 14.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i studentevalueringene.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13., jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 14 første ledd.  
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INNSYN-10-2016 – Innsyn i en bekymringsmelding om en leder 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i en bekymringsmelding som knyttet til en lederstilling ved 

institusjonen. Institusjonen avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at det dokumentet 

var unntatt offentligheten etter offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd. Institusjonen viste til at 

opplysninger som kunne karakterisere den ansattes personlige egenskaper var omfattet av 

taushetsplikten etter fvl. § 13 første ledd.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan 

en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom det var 

taushetsplikt for opplysninger i dokumentet, ble det bed tom de ble tatt ut, og at det ble gitt 

innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd fant at bekymringsmeldingen ikke inneholdt opplysninger om den ansattes 

personlige forhold. Nemnda viste til at taushetsplikten er snevrer for offentlig ansatte når det 

gjelder forhold knyttet til arbeidet for det offentlige. I dette tilfellet hadde den ansatte en høy 

stilling ved utdanningsinstitusjonen. Opplysningene i bekymringsmeldingen var nært knyttet 

til utøvelse av lederstillingen. Nemndas vurdering var at det var viktig med tillit fra 

allmennheten for en slik lederstilling. Nemnda viste til at opplysningene i 

bekymringsmeldingen var knyttet direkte til utførelsen av arbeidet, og sa noe om hvordan 

enkelte ansatte ved institusjonen opplevde at vedkommende fungerte i lederstillingen.  

 

Nemndas vurdering var derfor at opplysningene ikke var å anse som opplysninger om noens 

personlige forhold som var omfattet av taushetsplikten etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

Opplysninger i bekymringsmeldingen kunne ikke unntas fra offentlig innsyn med hjemmel i 

offl. § 13 første ledd.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i bekymringsmeldingen.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-11-2016 – Innsyn i referat fra en vurderingssamtale (sak om skikkethet) 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et referat fra en vurderingssamtale, som ble gjennomført 

mellom en student og utdanningsinstitusjonen i forbindelse med en særskilt 

skikkethetsvurdering.  Institusjonen avslo anmodningen om innsyn med henvisning til at 

dokumentet var unntatt offentlighet etter offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Institusjonen 

viste til at dokumentet inneholdt personlige og sårbare opplysninger om studenten, som var 

omfattet av taushetsplikten for personlige forhold etter fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. Dersom det var taushetsplikt for enkelte 

opplysninger, ble det bedt om at disse ble tatt, og at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd fant at store deler av dokumentet inneholdt opplysninger om studentens 

personlige forhold, som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 

1. Nemnda fant at det forhold at en studenten hadde vært gjenstand for en særskilt 

skikkethetsvurdering, var en opplysning om studentens personlige forhold. Store deler av 

referatet inneholdt også sensitive opplysninger om studenten, som helt klart falt inn under 
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begrepet «personlige forhold». Opplysningene var i tillegg svært detaljerte, og egnet til å 

skade og/eller utlevere studenten. Evt. innsyn i disse opplysningene kunne også skade 

studentens tillit til institusjonen, og vanskeliggjøre saksbehandlingen i den pågående 

skikkethetssaken. Felles klagenemnd fant derfor at dokumentet inneholdt opplysninger som 

var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og disse 

opplysningene var unntatt offentligheten etter offl. § 13 første ledd.  

 

Felles klagenemnd fant likevel at det kunne gis delvis innsyn i dokumentet, etter at 

taushetsbelagte og personidentifiserende opplysninger ble fjernet fra dokumentet og det ble 

anonymisert.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet etter 

anonymisering.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-12-2016 – Innsyn i et dokument tilhørende en personalmappe 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som tilhørte en personalmappe. Dokumentet 

inneholdt opplysninger om en ansatts opptreden overfor sin kollega. Utdanningsinstitusjonen 

avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at dokumentet inneholdt taushetsbelagte 

opplysninger om noens personlige forhold, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Institusjonen viste 

også til offl. § 23 og offl. § 12 bokstav c i sitt avslag.  

 

Institusjonenes avgjørelse ble påklaget, og i klagen ble det blant annet anført at 

taushetsplikten gjaldt for opplysninger, ikke dokumentet i sin helhet. Dersom det var 

taushetsplikt for enkelte opplysninger i dette dokumentet, ble det bedt om at de ble tatt ut, og 

at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet inneholdt opplysninger som karakteriserte den ansatte 

som person. Dette var opplysninger om noens personlige forhold, som er var omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt. Nemnda fant at opplysningen alene eller sammen med andre 

tilgjengelige opplysninger ville utlevere den ansatte på en uheldig måte. Opplysningene i 

dokumentet var heller ikke kjerneområdet for hva allmennheten ville ha interesse av å få 

innsyn i. Nemnda fant derfor at opplysningene i dokumentet var underlagt lovbestemt 

taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og disse opplysningene var unntatt offentligheten 

etter offl. § 13 første ledd.  

 

Nemnda fant at de opplysningene som var unntatt offentligheten utgjorde den vesentlige delen 

av dokumentet, og derfor var det grunnlag for å unnta resten av dokumentet med hjemmel i 

offl. § 12 bokstav c. 

 

I denne saken fant nemnda at det ikke kunne gis innsyn etter anonymisering. Nemndas 

vurdering var at behovet for beskyttelse av den ansatte ikke ville bli tilstrekkelig ivaretatt ved 

anonymisering. Selv etter en anonymisering ville det foreligge en koblingsfare mellom 

taushetsbelagte opplysninger og andre tilgjengelige opplysninger.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.  

 



 
73 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-13-2016 – Innsyn i en oppsigelsessak 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter som tilhørte en oppsigelsessak mot en ansatt ved 

utdanningsinstitusjonen. Utdanningsinstitusjonen avslo innsynsbegjæringen med henvisning 

til at dokumentene inngikk i en pågående personalsak, og ble oppfattet som svært 

personsensitive. Det ble vist til fvl. § 13 første ledd og offl. § 13 i avslaget.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det blant annet anført at taushetsplikten 

gjaldt for opplysninger, ikke dokumentene i sin helhet. Dersom det var taushetsplikt for 

enkelte opplysninger i dette dokumentene, ble det bedt om at de ble tatt ut, og at det ble gitt 

innsyn i resten av innholdet.  

 

Felles klagenemnd viste til at taushetsplikten for offentlig ansatte er snevrere for offentlig 

ansatte når det gjelder forhold knyttet til utførelse av arbeid for det offentlige. Som 

hovedregel er det ikke taushetsplikt for opplysninger om avskjed, tjenesterelaterte reaksjoner 

eller straffbare handlinger begått under tjeneste. Nemndas vurdering var at det var viktig med 

tillit fra allmennheten når det gjaldt opplysninger knyttet til utøvelsen av arbeid i en høyere 

vitenskapelig stilling ved en offentlig utdanningsinstitusjon. Det ble vist til at dokumentene 

var knyttet til den ansattes faglige arbeid ved institusjonen, og ga opplysninger om hvordan 

arbeidsgiver fungerte i stillingen. Dokumentene ga opplysninger om at den ansatte var sagt 

opp fra sin stilling, og de ga også informasjon om den prosessen som fant sted før det ble 

truffet vedtak om oppsigelse.  

 

Nemndas vurdering var at enkelte av opplysningene var egnet til å karakterisere den ansatte 

som person, og dette var opplysninger om noens personlige forhold. Disse opplysningene var 

omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og unntatt offentligheten 

etter offl. § 13 første ledd.  

 

Når det gjaldt de andre delene av dokumentene, var nemndas vurdering at de ikke inneholdt 

opplysninger om den ansattes personlige forhold. Det ble vist til at det er en høyere terskel for 

hva som anses som noens personlige forhold når det gjelder arbeid utført for det offentlige. 

Opplysningene i oppsigelsessaken var ikke i seg selv unntatt offentlighet.  

 

Nemnda fant derfor at det kunne gis innsyn i dokumentene, eter at de opplysningene som var 

omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. 13 første ledd nr. 1, ble fjernet.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentene.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-14-2016 – Innsyn i rapporter i varslingssaker 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i åtte rapporter (vurderinger) fra institusjonens varslingsnemnd, i 

varslingssaker ved institusjonen. Utdanningsinstitusjonen avslo innsynsbegjæringen med 

hjemmel i offl. § 13 første ledd. Institusjonens vurdering var at innsyn i opplysningene kunne 

gjøre det mulig å identifisere varslerne. Det ble vist til at varslerne hadde krav på 
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konfidensialitet og rett til å varsle uten frukt for gjengjeldelse. Institusjonens vurdering var at 

det rapportene inneholdt taushetsbelagte opplysninger, og at det ikke kunne gis delvis innsyn 

fordi det ikke var mulig å oppnå en tilstrekkelig grad av anonymisering.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at det personvernet ville være 

tilstrekkelig ivaretatt dersom alle identifiserende opplysninger ble unntatt fra innsyn. Det ble 

også vist til at de (media) var bundet av Vær Varsom-plakaten, som tilsa de ikke ville 

publisere opplysninger som kunne identifisere varsleren. Det ble vist til at innsyn i denne type 

saker var av stor offentlig interesse, viste til den økende forekomsten av kritikk mot 

håndtering av varslingssaker. Det var derfor i allmennhetens interesse å få kunnskap om 

hvordan institusjonen hadde håndtert disse varslingssakene.  

 

Felles klagenemnd fant at samtlige av dokumentene inneholdt opplysninger om noens 

personlige forhold, som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt. Dette gjaldt ikke bare 

opplysninger som var knyttet til varslerne, men også andre personer som hadde vært involvert 

i sakene. Flere av opplysningene var egnet til å si noe om de personlige egenskapene og 

karakteren til de involverte. Innsyn i disse opplysningene ville derfor kunne skade de 

involverte personene, og det arbeidsmiljøet de var en del av. Innsyn i disse opplysningene 

kunne også skade tilliten institusjonen som arbeidsgiver. Dette gjaldt spesielt på det området 

arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge til rette for at ansatte skal ha mulighet for å varsle 

internt, og legge til rette for betryggende oppfølging av varslingssaker. Nemnda fant derfor at 

deler av rapportene inneholdt opplysninger om noens personlige forhold, som var omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd.  

 

Nemnda fant likevel at det kunne gis innsyn i rapportene dersom de ble anonymisert, jf. fvl. § 

13a nr. 2. Nemndas vurdering var at behovet for beskyttelse ville være ivaretatt dersom navn 

og andre personidentifiserende opplysninger ble fjernet fra rapportene. Innsyn etter 

anonymisering ville også ivareta allmennhetens behov for innsyn i hvordan institusjonen 

hadde håndtert disse varslingssakene.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentene etter 

anonymisering.     

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Fvl. § 13a. nr. 2.  

 

 

INNSYN-15-2016 – Innsyn i dokument om arbeidsmiljø 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som beskrev arbeidsmiljøet ved 

utdanningsinstitusjonen. Institusjonen avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. 

fvl. § 13 første ledd, og offl. § 12 bokstav b. Institusjonens vurdering var at dokumentet 

inneholdt opplysninger som var omfattet av taushetsplikt, og at det ikke var mulig å oppnå en 

tilstrekkelig og betryggende anonymisering av dokumentet.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan 

en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom det var 

taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at disse ble sladdet, og at 

det ble gitt innsyn i resten av innholdet.  
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Felles klagenemnd fant at dokumentet inneholdt opplysninger som var egnet til å 

karakterisere flere ansatte som personer, og dette var opplysninger om noens personlige 

forhold. Dokumentet inneholdt detaljerte beskrivelser av handlingene og egenskapene til flere 

ansatte. Dette var opplysninger som alene eller sammen med andre tilgjengelige opplysninger 

ville utlevere de ansatte på en uheldig måte. Nemnda fant derfor at opplysningene i 

dokumentet var underlagt lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og disse 

opplysningene var unntatt offentligheten etter offl. § 13 første ledd.  

 

I denne saken fant nemnda at det ikke var mulig å ivareta de ansattes behov for beskyttelse 

ved å gi innsyn etter anonymisering. Selv om navnene til de ansatte ble fjernet, ville det 

foreligge en koblingsfare mellom taushetsbelagte opplysninger og andre tilgjengelige 

opplysninger. Videre var opplysningene såpass detaljerte at det ikke var mulig å oppnå en 

tilstrekkelig grad anonymisering uten å fjerne den vesentlige delen av dokumentet. 

Dokumentet ville heller ikke gi mening etter at den vesentlige delen var fjernet. Siden de 

taushetsbelagte opplysningene utgjorde den vesentlige delen av dokumentet, fant nemnda at 

det var grunnlag for å unnta resten av dokumentet med hjemme i offl. § 12 bokstav c.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge. 

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-16-2016 – Innsyn i en tilsettingssak 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i en innstilling til vedtak i en sak om tilsetting. 

Utdanningsinstitusjonen avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 25. I avslaget ble 

det vist til at det endelige vedtak i tilsettingssaken var offentlig.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. Dersom det var taushetsplikt for enkelte 

opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at disse ble sladdet, og at det ble gitt innsyn i 

resten av innholdet.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet i utgangspunktet kunne unntas fra offentlig innsyn med 

hjemmel i offl. § 25 første ledd. Det ble vist til at adgangen til å gjøre unntak gjaldt for både 

søknad, referat fra intervju, vurderinger av søkeren og innstillingen. Adgangen til å gjøre 

unntak gjaldt for hele dokumentet, og det var ikke et vilkår at det måtte være fare for at 

innsyn kunne skade tilsettingsprosessen.  

 

Etter en vurdering av merinnsyn fant nemnda at det kunne gis delvis innsyn i innstillingen, jf. 

offl. § 11. Nemnda fant at enkelte opplysninger måtte unntas i medhold av offl. § 25 ut fra 

allmenne personvernhensyn og hensynet til fremtidig rekruttering. De øvrige opplysningene  

Kunne det gis innsyn i, av hensyn til meroffentlighet.  

 

Ved vurdering av merinnsyn la nemnda vekt på at tilsettingssaken var avsluttet, og at det 

endelige vedtaket om tilsettingen var offentlig tilgjengelig på institusjonens nettsider. Det ble 

også lagt vekt på at enkelte opplysninger i innstillingen allerede var tilgjengelig i 

saksprotokollen, som også var offentlig tilgjengelig på nettsidene. Videre ble det lagt vekt på 

at innstillingen i hovedsak inneholdt faktaopplysninger om den tilsattes kvalifikasjoner, 

beskrivelse av stilingen o.l. Dette var opplysninger som allmennheten hadde interesse av å få 

innsyn i, og få muligheten til å etterprøve. Innsyn i disse opplysningene ville bidra til en åpen 
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og gjennomsiktig forvaltning, samt bidra til at allmennheten kunne utøve kontroll med 

forvaltningen.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 25 første ledd. Offl. § 11.  

 

INNSYN-17-2016 – Innsyn i en personalmappe 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter som inngikk i personalmappen til en ansatt. 

Institusjonen avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at dokumentene inneholdt 

opplysninger som kunne som kunne unntas etter offl. § 23 av hensyn til en forsvarlig 

gjennomføring av personalforvaltningen. Det ble vist til at innsyn i dokumentene ville gi feil 

inntrykk av økonomiske rammer og arbeidsbelastning i EU-prosjekter, og undergrave 

institusjonens strategiske satsing. Innsyn i dokumentene ville også komme i veien for videre 

oppfølging av den ansatte. Institusjonen unntok dokumentene i sin helhet med hjemmel i offl. 

§ 12 bokstav c.  

 

Avgjørelsen til utdanningsinstitusjonen ble påklaget. I klagen ble det blant annet anført at 

dersom det var taushetsplikt for enkelte opplysninger, måtte disse sladdes, og det måtte gis 

innsyn i resten av dokumentene.  

 

Felles klagenemnd fant at opplysninger i dokumentene kunne unntas med hjemmel i offl. § 23 

første ledd, av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av personal- og økonomiforvaltningen 

til institusjonen. Nemnda viste til at dokumentene i hovedsak inneholdt opplysninger om en 

arbeidskonflikt mellom institusjonen og den ansatte. Saken var under arbeid, og den ansatte 

skulle følges opp videre. Konflikten var relatert til disponering av økonomiske midler i et 

forskningsprosjekt, og opplysningene var knyttet til institusjonens økonomiforvaltning. 

Innsyn kunne derfor skade den strategiske stillingen til institusjonen, både for dette prosjektet 

og tilsvarende prosjekter i fremtiden.  

 

Felles klagenemnd vurderte merinnsyn og fant at hensynene bak unntaksbestemmelsen i offl. 

§ 23 første ledd gjorde seg gjeldende i denne saken, og at disse hensynene veide tyngre enn de 

hensynene som begrunnet meroffentlighet i offl. § 11. Nemnda viste til at institusjonens 

personal- og økonomiforvaltning ville bli skadelidende dersom det ble gitt innsyn i 

opplysningene. Det var en konkret fare for at innsyn kunne være til hinder for en forsvarlig 

oppfølging av den ansatte, og skade institusjonens strategiske stilling i forskningsprosjektet.  

 

Nemnda fant at de opplysningene som kunne unntas fra offentlig innsyn utgjorde den 

vesentlige delen av dokumentene. Det var derfor grunnlag for å unnta resten av dokumentene 

med hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 23 første ledd. Offl. § 11. Offl. § 12 bokstav c.  
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INNSYN-18-2016 – Innsyn i en varslingssak 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som omhandlet varsel om en ansatt ved 

utdanningsinstitusjonen. Avsender av dokumentet hadde varslet om en straffbar handling 

begått av den ansatte. Institusjonen avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at 

dokumentet var unntatt offentlighet i henhold til offl. § 12 bokstav b og offl. § 13, jf. fvl. § 13 

første ledd.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan 

en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom det var 

taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at de ble sladdet, og at 

det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd viste til at taushetsplikten for offentlig ansatte er snevrere når det gjelder 

forhold knyttet til utførelse av arbeid for det offentlige. Som hovedregel er det ikke 

taushetsplikt for straffbare handlinger begått under tjeneste. Når det gjaldt opplysninger om 

straffbare handlinger, burde man likevel ta i betraktning lovbruddets art og på hvilket stadie 

saken befant seg.  

 

Felles klagenemnd fant at dette dokumentet inneholdt opplysninger om den ansattes 

personlige forhold, som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 

1. Opplysningene i dokumentet tegnet et belastende bilde av den ansatte, og var egnet til å 

karakterisere vedkommende som person. Nemnda la vekt på at avsenderen av dokumentet 

hadde valgt å være anonym, og at forholdet ikke var blitt politianmeldt.  

 

Når det gjaldt opplysninger om avsender, viste nemnda til at vedkommende hadde valgt å 

være anonym. Nemnda la til grunn at avsender selv hadde gjort en vurdering når det gjaldt 

vedkommendes behov for beskyttelse og ivaretakelse av anonymitet. Disse opplysningene 

kunne det derfor gis innsyn i.  

 

I denne saken fant nemnda at det kunne gis innsyn i dokumentet dersom det ble anonymisert, 

jf. fvl. § 13a. nr. 2. nemndas vurdering var at den ansattes behov for beskyttelse ville være 

tilstrekkelig ivaretatt dersom personidentifiserende opplysninger ble fjernet fra dokumentet. 

Innsyn etter anonymisering ville også ivareta allmennhetens behov for innsyn i en sak som 

utfra sin art var alvorlig.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet etter 

anonymisering.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Fvl. § 13a. nr. 2.  

 

INNSYN-19-2016 – Innsyn i protokoll fra lønnsforhandlinger 
Saken gjaldt krav om innsyn i protokoll fra lokale lønnsforhandlinger mellom 

utdanningsinstitusjonen og Akademikerne. Innsynsbegjæringen var fremsatt av 

arbeidstakerorganisasjonene Norsk tjenestemannslag, Forskerforbundet og Parat. 

Utdanningsinstitusjonen ga innsyn i en anonymisert oversikt over forhandlingsresultatet. 

Institusjonens vurdering var at partene hadde avtalt sperrefrist for protokollen, og 

opplysninger om fagforeningstilknytning var sensitive personopplysninger, som var 

taushetsbelagte etter fvl. § 13, jf. offl. § 13.  
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Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det blant annet anført at det ikke var 

tilstrekkelig rettslig grunnlag for å nekte å opplyse om navn i protokollen.  

 

Felles klagenemnd vurderte saken, og kom frem til at saken var av prinsipiell karakter og 

reiste vanskelige problemstillinger. Nemnda sendte derfor en forespørsel til 

Kunnskapsdepartementet, og ba om at departementet behandlet denne saken.  

 

Kunnskapsdepartementet etterkom anmodningen fra Felles klagenemnd. I avgjørelse datert 

02.02.2017, deres ref. 16/8645, konkluderte departementet med at institusjonen ikke hadde 

hjemmel for å fjerne de ansattes navn fra den oversikten som ble utlevert til 

arbeidstakerorganisasjonene. Departementet viste til at medlemskap i Akademikernes 

medlemsorganisasjoner etter deres syn ikke kunne si noe om de enkelte arbeidstakeres 

politiske holdning. Opplysningene var derfor ikke underlagt taushetsplikt etter fvl. § 13.  

 

Resultat etter behandling i departementet: Klagen ble tatt til følge. Institusjonen ble bedt 

om å gi arbeidstakerorganisasjonene innsyn i en fullstendig protokoll fra lønnsforhandlingene 

mellom utdanningsinstitusjonen og Akademikerne.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-20-2016 – Innsyn i referat fra en vurderingssamtale (sak om skikkethet) 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et referat fra en vurderingssamtale, som ble gjennomført 

mellom en student og utdanningsinstitusjonen i forbindelse med en særskilt 

skikkethetsvurdering.  Institusjonen avslo anmodningen om innsyn med henvisning til at 

dokumentet var unntatt offentlighet etter offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Institusjonen 

viste til at dokumentet inneholdt personlige og sårbare opplysninger om studenten.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. Dersom det var taushetsplikt for enkelte 

opplysninger, ble det bedt om at disse ble tatt, og at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet inneholdt opplysninger om studentens personlige 

forhold, som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Nemnda 

fant at det forhold at en studenten hadde vært gjenstand for en særskilt skikkethetsvurdering, 

var en opplysning om studentens personlige forhold. Det ble vist til at dokumentet inneholdt 

opplysninger som var egnet til å beskrive studentens personlige egenskaper, som nemnda 

mente var naturlig at studentene ville ønske å holde for seg selv. Skikkethetssaken var ikke 

avsluttet, og studenten skulle følges opp videre. Innsyn i opplysningene ville også skade 

studentens tillit til utdanningsinstitusjonen, og vanskeliggjøre saksbehandlingen 

skikkethetssaken.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet inneholdt opplysninger om noens personlige forhold 

som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Disse 

opplysningene var unntatt offentligheten etter offl. § 13 første ledd.  

 

Felles klagenemnd fant likevel at det kunne gis delvis innsyn i dokumentet, etter at 

taushetsbelagte og personidentifiserende opplysninger ble fjernet fra dokumentet og det ble 

anonymisert.  
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Felles klagenemnd fant at det kunne gis innsyn i dokumentet dersom det ble anonymisert, jf. 

fvl. § 13a. nr. 2. Nemndas vurdering var at studentens behov for beskyttelse ville være 

tilstrekkelig ivaretatt dersom navn og personidentifiserende opplysninger ble fjernet fra 

dokumentet.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet etter 

anonymisering.      

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Fvl. § 13a. nr. 2.  

 

 

INNSYN-21-2016 – Innsyn i en personalmappe 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som inngikk i personalmappen til en ansatt. 

Dokumentet var et referat fra et møte som ble avholdt mellom institusjonen og den ansatte i 

forbindelse med oppfølging av en personalsak. Utdanningsinstitusjonen avslo 

innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Institusjonen viste 

til at dokumentet inneholdt karakteriseringer og subjektive situasjonsvurderinger, og at 

rammen for dialogen hadde vært konfidensiell. Hvis disse opplysningene ble formidlet 

offentlig kunne det skade eller utlevere de personene det gjaldt.  

 

Avgjørelsen til utdanningsinstitusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger 

om hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom 

det var taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at de ble tatt, og 

at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd viste til at taushetsplikten var snevrere for offentlig ansatte når det gjaldt 

forhold knyttet til utførelse av arbeid for det offentlig. Nærmere opplysninger om den ansattes 

handlinger og bakgrunnen for disse, kunne likevel være taushetsbelagte etter fvl. § 13 første 

ledd nr. 1, dersom de var egnet til å karakterisere den ansatte som person.  

 

I denne saken var nemndas vurdering at dokumentet inneholdt opplysninger om to ansatte, 

som måtte anses som opplysninger om deres personlige forhold. Dette var opplysninger som 

var egnet til å karakterisere de ansatte s om personer. Innsyn i opplysningene kunne også 

skade de ansattes tillit til utdanningsinstitusjonen som arbeidsgiver, og hindre en betryggende 

behandling og oppfølging av denne type personalsaker. Nemndas vurdering var derfor at 

dokumentet inneholdt opplysninger som var underlagt lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 

første ledd nr. 1. Disse opplysningene var derfor unntatt offentligheten etter offl. § 13 første 

ledd.  

 

I denne saken var nemndas vurdering at det ikke var mulig å ivareta de ansattes behov for 

beskyttelse ved å gi innsyn etter anonymisering. Det var ikke mulig å oppnå en tilstrekkelig 

grad av anonymisering, uten å fjerne den vesentlige delen av dokumentet. Dokumentet ville 

heller ikke gi mening etter at den vesentlige delen av innholdet var fjernet. De taushetsbelagte 

opplysningene utgjorde den vesentlige delen av dokumentet, og nemnda fant derfor at det var 

grunnlag for å unnta resten av dokumentet med hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.    

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  
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INNSYN-22-2016 – Innsyn i en personalsak  

 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som tilhørte en personalsak. Dokumentet 

inneholdt kommentarer til et møtereferat, som ble skrevet etter et møte mellom 

utdanningsinstitusjonen og en ansatt. Dokumentet hadde totalt fem vedlegg, og ett av disse 

vedleggene var en mal for medarbeidersamtale.  

 

Utdanningsinstitusjonen avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 

første ledd nr. 1. Institusjonen viste til at dokumentet inneholdt karakteriseringer og 

subjektive situasjonsvurderinger, og at rammen for dialogen hadde vært konfidensiell. Hvis 

disse opplysningene ble formidlet offentlig kunne det skade eller utlevere de personene det 

gjaldt.  

 

Avgjørelsen til utdanningsinstitusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger 

om hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom 

det var taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at de ble tatt, og 

at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd viste til at taushetsplikten var snevrere for offentlig ansatte når det gjaldt 

forhold knyttet til utførelse av arbeid for det offentlig. Nærmere opplysninger om den ansattes 

handlinger og bakgrunnen for disse, kunne likevel være taushetsbelagte etter fvl. § 13 første 

ledd nr. 1, dersom de var egnet til å karakterisere den ansatte som person.  

 

Felles klagenemnd fant at det kunne gis fullt innsyn i det ene vedlegget som var en mal for 

medarbeidersamtale. Når de gjaldt dokumentet og de øvrige vedleggene, fant nemnda at de 

inneholdt opplysninger om de personlige forholdene til to ansatte. Dokumentet (og de fire 

vedleggene) inneholdt beskrivelser av handlingene og egenskapene til to ansatte, og det kom 

også frem at det hadde vært en konflikt mellom dem. Innsyn i opplysningene kunne utlevere 

de ansatte på en uheldig måte. Innsyn kunne også skade de ansattes tillit til 

utdanningsinstitusjonen som arbeidsgiver, og hindre en betryggende behandling og 

oppfølging av konflikter på arbeidsplassen. Nemnda fant derfor at det dokumentet inneholdt 

opplysninger som var underlagt lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Disse 

opplysningene var unntatt offentligheten etter offl. 13 første ledd.  

 

I denne saken var nemndas vurdering at det ikke var mulig å ivareta de ansattes behov for 

beskyttelse ved å gi innsyn etter anonymisering. Det var ikke mulig å oppnå en tilstrekkelig 

grad av anonymisering, uten å fjerne den vesentlige delen av dokumentet. Dokumentet ville 

heller ikke gi mening etter at den vesentlige delen av innholdet var fjernet. De taushetsbelagte 

opplysningene utgjorde den vesentlige delen av dokumentet, og nemnda fant derfor at det var 

grunnlag for å unnta resten av dokumentet med hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet (mal for 

medarbeidersamtale).  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-23-2016 – Innsyn i en personalsak  
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Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument som inngikk i en personalsak. 

Utdanningsinstitusjonen avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at dokumentet 

omhandlet de personlige forholdene til en ansatt. Institusjonens vurdering var at dokumentet 

var unntatt offentlighet etter offl. § 13, jf. fvl. § 13.  

 

Avgjørelsen til utdanningsinstitusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger 

om hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom 

det var taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at de ble tatt, og 

at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd viste til at dokumentet inneholdt opplysninger om den ansattes 

helseforhold. Dette var opplysninger om den ansattes personlige forhold som var omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt. Det ble vist til at opplysningene heller ikke var direkte knyttet til 

utførelse av arbeidet, og var heller ikke i kjerneområdet for hva allmennheten ville ha 

interesse av å få innsyn i. Nemndas vurdering var derfor at opplysningene i dokumentet var 

underlagt lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Disse opplysningene var 

derfor unntatt offentligheten etter offl. § 13 første ledd. Nemnda fant at de opplysningene som 

var unntatt offentligheten, utgjorde den vesentlige delen av dokumentet. Det var derfor 

grunnlag for å unnta resten av dokumentet med hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

I denne saken fant nemnda at det ikke kunne gis innsyn etter anonymisering. Nemndas 

vurdering var at behovet for beskyttelse av den ansatte ikke ville bli tilstrekkelig ivaretatt selv 

om dokumentet ble anonymisert. Selv etter en anonymisering ville det foreligge en 

koblingsfare mellom taushetsbelagte opplysninger og andre tilgjengelige opplysninger.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-24-2016 – Innsyn i en personalsak 

 

Saken gjaldt innsyn i et dokument som inngikk i personalmappen til en ansatt. Dokumentet 

var en avtale som var inngått mellom utdanningsinstitusjonen og et utenlandsk lærested, om 

den ansattes bruk av forskningsfasiliteter ved det utenlandske lærestedet, i forbindelse med 

utførelse av et forskningsprosjekt. Utdanningsinstitusjonen avslo innsynsbegjæringen med 

henvisning til at dokumentet var unntatt offentlighet i henhold til offl. § 13, jf. fvl. § 13, fordi 

det omhandlet de personlige forholdene til en ansatt.  

 

Avgjørelsen til utdanningsinstitusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger 

om hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom 

det var taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at de ble tatt, og 

at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet ikke inneholdt noen opplysninger om den ansattes 

personlige forhold. Nemnda viste til at dokumentet var knyttet til den ansattes arbeid for 

utdanningsinstitusjonen, og det inneholdt hverken personlige eller sensitive opplysninger om 

den ansatte. Utdanningsinstitusjonen hadde heller ikke vist til noen særlige hensyn som gjorde 

seg gjeldende i denne saken, som kunne tale for å unnta hele eller deler av dokumentet fra 
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offentlig innsyn. Nemnda viste også til at en rekke opplysninger om forskningsprosjektet var 

offentlig tilgjengelig.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentet ikke holdt noen opplysninger som var underlagt 

lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Opplysningene kunne derfor ikke 

unntas fra offentlig innsyn med hjemmel i offl. § 13.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge. Det ble gitt fullt innsyn i dokumentet.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-25-2016 – Innsyn i en personalsak om arbeidsmiljø 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter i en personalsak som omhandlet arbeidsmiljøet ved 

institusjonen. Institusjonen avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 

første ledd, og offl. § 12 bokstav b.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan 

en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom det var 

taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentene, ble det bedt om at disse ble sladdet, og 

at det ble gitt innsyn i resten av innholdet.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentene inneholdt opplysninger som var egnet til å 

karakterisere flere ansatte som personer, og dette var opplysninger om noens personlige 

forhold, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Dokumentene inneholdt detaljerte beskrivelser av 

handlingene og egenskapene til flere ansatte, og som det var naturlig at en person ønsket å 

holde for seg selv. Nemndas vurdering var at opplysningene alene eller sammen med andre 

tilgjengelige opplysninger ville utlevere de ansatte på en uheldig måte. Nemnda fant derfor at 

opplysningene i dokumentene var underlagt lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd 

nr. 1, og disse opplysningene var unntatt offentligheten etter offl. § 13 første ledd.  

 

I denne saken var nemndas vurdering at det ikke var mulig å ivareta de ansattes behov for 

beskyttelse ved å gi innsyn etter anonymisering. Selv om navnene til de ansatte ble fjernet, 

ville det foreligge en koblingsfare mellom taushetsbelagte opplysninger og andre tilgjengelige 

opplysninger. Opplysningene var såpass detaljerte at det ikke var mulig å oppnå en 

tilstrekkelig grad anonymisering uten å fjerne den vesentlige delen av dokumentene. 

Dokumentene ville heller ikke gi mening etter at den vesentlige delen var fjernet. Siden de 

taushetsbelagte opplysningene utgjorde den vesentlige delen av dokumentene, fant nemnda at 

det var grunnlag for å unnta resten av dokumentene med hjemme i offl. § 12 bokstav c.  

 

Resultat: Klagen ble ikke tatt til følge.       

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-26-2016 – Formidling av henvendelse om samtykke til bortfall av taushetsplikt 

 

Saken gjaldt krav om videreformidling av en henvendelse om samtykke til bortfall av 

taushetsplikt for et dokument som omhandlet en klage på et praksissted. Institusjonen 
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innvilget hadde innvilget delvis innsyn i dokumentet. Institusjonens vurdering var at 

dokumentet inneholdt opplysninger som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 

13, og hadde valgt å gi delvis innsyn etter anonymisering. Klager ønsket at 

utdanningsinstitusjonen videreformidlet en henvendelse om samtykke til avsenderne av 

dokumentet.   

 

Institusjonens avslo anmodningen om formidling av en slik henvendelse til avsenderne av 

dokumentet. Institusjonens vurdering var at formidling av slik kontakt kunne føre til at 

taushetsbelagte opplysninger om ansatte ved praksisstedet ble kjent.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det vist til at det fulgte av offl. § 13 tredje 

ledd at denne type henvendelser skulle videreformidles.  

 

Felles klagenemd fant at dokumentet inneholdt opplysninger om de personlige forholdene til 

både de ansatte ved praksisstedet, og de studentene som hadde sendt inn dokumentet. Det ble 

vist til at dokumentet inneholdt opplysninger om handlinger og egenskaper til de ansatte ved 

praksisstedet, som var egnet til å karakterisere dem som personer. Dokumentet inneholdt også 

opplysninger som kunne si noe om de personlige egenskapene til de studentene som var 

avsendere av dokumentet. Felles klagenemnd fant derfor at dokumentet inneholdt 

opplysninger som var omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

Disse opplysningene var unntatt offentligheten etter offl. § 13 første ledd.  

 

Nemndas vurdering var at utdanningsinstitusjonen ikke hadde hjemmel for å nekte 

videreformidling av henvendelsen til avsenderne av dokumentet. Nemnda viste til at den eller 

de som har krav på taushet, kan samtykke til at taushetsplikten faller bort, jf. offl. § 13 tredje 

ledd. I denne saken var det ansatte ved praksisstedet og de studentene som hadde krav på 

taushet.   

 

Nemnda viste til at i saker hvor flere personer var vernet av taushetsplikten, ville et krav om 

innsyn måtte vurderes i forhold til samtlige personer som hadde krav på taushet. Det vil si at 

dersom innsyn i opplysninger som det var gitt samtykke til ville føre til at opplysninger om 

andres personlige forhold ble kjent, ville kravet om innsyn likevel måtte avslås med hjemmel i 

offl. § 13, jf. fvl § 13. Klager hadde i et slikt tilfelle ikke krav på å få vite identiteten til 

samtykkende, dersom det medførte en koblingsfare med de som ikke hadde samtykket i 

opphevelse av taushetsplikten.   

 

I henhold til god forvaltningsskikk burde institusjonen spørre klager om henvendelsen om 

samtykke til opphevelse av taushetsplikt, også skulle fremlegges for de ansatte ved 

praksisstedet, siden de også hadde krav på taushet i denne saken.  

 

Resultat: Klagen ble tatt til følge.      

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 tredje ledd, jf. offl. 13 første ledd og fvl. § 13 første 

ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-27-2016 – Innsyn i en personalmappe 

 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokument som var en del av personalmappen til en ansatt. 

Dokumentet var en søknad om flytting av arbeidsplass. Utdanningsinstitusjonen avslo 
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innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd, og offl. § 23 første ledd. 

Institusjonens vurdering var at dokumentet inneholdt opplysninger om den ansattes personlige 

forhold som var underlagt taushetsplikt. De samme opplysningene måtte også unntas fra 

innsyn av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av institusjonens personalforvaltning.  

 

Avgjørelsen til institusjonen ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan 

en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte. Dersom det var 

taushetsplikt for enkelte opplysninger i dokumentene, ble det bedt om at disse ble sladdet, og 

at det ble gitt innsyn i resten av innholdet.  

 

Felles klagenemnd fant at enkelte deler av dokumentet inneholdt opplysninger om den 

ansattes synspunkter og oppfatninger, som både kunne si noe om den ansattes personlige 

egenskaper og karakterisere vedkommende som person. Innsyn i opplysningene kunne også 

skade den ansattes tillit til institusjonen som arbeidsgiver, og hindre en betryggende 

behandling og oppfølging av denne type personalsaker. Felles klagenemnd fant derfor at deler 

av dokumentet inneholdt opplysninger som var underlagt lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 

13 første ledd nr. 1, og disse opplysningene var derfor unntatt offentligheten etter offl. § 13 

første ledd.  

 

Nemnda vurderte om de øvrige delene av dokumentet kunne unntas med hjemmel i offl. § 23. 

Nemnda viste til at institusjonen ikke hadde redegjort for på hvilken måte innsyn i 

opplysningene kunne føre til at personalforvaltningen ville bli skadelidende. Dersom 

personalsaken ikke skulle følges opp videre, var det ikke hjemmel for å unnta disse 

opplysningene. Nemnda fant ikke grunn til å gå nærmere inn på dette da nemnda under 

enhver omstendighet mente at det burde gis innsyn av hensyn til meroffentlighet. Nemnda 

kunne ikke se at innsyn i opplysningene i tilstrekkelig grad ville kunne skade institusjonenes 

interesser, eller at innsyn innebar et stort skadepotensial. Det ble vist til at opplysningene 

omhandlet kritiske bemerkninger til fordeling og utnyttelse av statlige midler, samt 

organisering av slik virksomhet. Dette var opplysninger allmennheten ville ha interesse av å 

få kjennskap til. Nemndas vurdering var at hensynet til offentlighet veide tyngre enn de 

hensyn som lå bak offl. § 23 første ledd. Nemnda fant derfor at det var anledning til å gi 

innsyn i dokumentet av hensyn til meroffentlighet, riktignok med unntak av de opplysninger 

som var taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

I denne saken var nemndas vurdering at også kunne gis innsyn i de taushetsbelagte 

opplysningene, dersom dokumentet ble anonymisert. Nemndas vurdering var at den ansattes 

behov for beskyttelse ville være tilstrekkelig ivaretatt dersom navn og personidentifiserende 

opplysninger ble fjernet fra dokumentet.  

 

Resultat: Klagen ble delvis tatt til følge.. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet etter 

anonymisering.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 23, jf. offl. § 11.  

 

 

 

 

 

 


