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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 (uhl.) §§ 4-7 til 4-10. Dette omfatter klagesaker om annullering av eksamen 

m.m., utestenging og bortvisning, utestenging grunnet straffbare forhold (politiattest), og 

utestenging etter skikkethetsvurdering. Nemnda behandler også saker som gjelder nedsettelse 

av advokatsalær i disse sakene. I tillegg behandler nemnda klager på avgjørelser i saker om 

innsyn etter offentleglova (offl.). Saker om partsinnsyn reguleres av forvaltningsloven. Klager 

på avgjørelser i saker om partsinnsyn skal sendes til Kunnskapsdepartementet som rett 

klageinstans.  

 

Felles klagenemnd fatter endelige vedtak i forvaltningssaken, og avgjørelsene er derfor 

retningsgivende for de vurderinger som institusjonene gjør i tilsvarende saker. 

 

Nemndas sammensetning i 2017 
 

 

Fra 01.01.2017 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) 

Kine Nossen    (studentrepresentant) 

 

Varamedlemmer:  

Liv Tande 

Hans-Jørgen Leksen 

Sissel Ettre Solbakken 

Mari Arnekleiv Bækkelund  (studentrepresentant) 

Ruben Haugland   (studentrepresentant) 

 

I løpet av året ble begge de faste studentrepresentantene skiftet ut. Fra 03.07.2017 hadde 

nemnda endret sammensetning: 

 

 

Faste medlemmer:  

Knut Andreas Bostad   (leder)      

Marianne Klausen    (nestleder)   

Greta Hilding 
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Kjetil Sudmann Larssen 

Kristin Fjelde Tjelle 

Mari Arnekleiv Bækkelund  (studentrepresentant) 

Ruben Haugland   (studentrepresentant) 

 

Varamedlemmer:  

Liv Tande 

Hans-Jørgen Leksen 

Sissel Ettre Solbakken 

Margrete Mork Müller  (studentrepresentant) 

Aleksander Milde   (studentrepresentant) 

 

 

Sekretariat:  

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning v/rådgiver 

Ingrid Olsen Fossum og seniorrådgiver Sadia Zaka har i 2017 fungert som klagenemndas 

sekretariat. I desember 2017 ble sekretariatet utvidet med rådgiver Deeksha Bhatnagar. 

  

Godkjenning av årsmelding 
 

Årsmeldingen for 2017 er godkjent av Felles klagenemnd 15.08.2018.  
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STATISTIKK 

 

Antall saker i 2017  
 

I 2017 fattet Felles klagenemnd vedtak i totalt 141 saker.  

 

I tillegg ble én sak trukket av klager før nemnda tok den til behandling. Sak 73/2017 ble utsatt 

til første nemndsmøte i 2018. 

 

Sakstyper 
 

Sakstype Antall 

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

67 

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

1 

Merknader på politiattest - uhl. § 4-9  5 

Skikkethet - uhl. § 4-10 3 

Advokatsalær 2 

Innsynssaker – offl. 64 

 

 

I den videre fremstillingen er årsmeldingen inndelt i to deler, hvor del 1 omhandler 

studentsaker etter universitets- og høyskoleloven og del 2 er om innsynssaker etter 

offentleglova.   
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DEL 1 – STUDENTSAKER ETTER UHL. 

 

Resultat i studentsaker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10: 
 

Resultat Antall 

Stadfestelse av underinstansens vedtak 62 

Nedsatt reaksjon 9 

Opphevelse av vedtak 7 

 

 

For saker som er behandlet etter uhl. var stadfestelsesprosenten 79 prosent i 2017. Til 

sammenligning var stadfestelsesprosenten 89 i 2016, og 92 i 2015.  

 

I syv av sakene etter universitetets- og høyskoleloven ble underinstansens vedtak opphevet i 

sin helhet. Dette utgjør en opphevelsesprosent på 9 %. Til sammenligning var 

opphevelsesprosenten 10 % i 2016, og 3 % i 2015.  

 

Én av sakene, hvor underinstansens vedtak ble opphevet, gjaldt en student som var utestengt 

fra praksis på lærerstudiet som følge av merknad på politiattesten. Felles klagenemnd fant, i 

motsetning til underinstansen, at vilkårene for å utestenge klageren ikke forelå, og klageren 

fikk derfor delta i praksisopplæringen. En annen sak gjaldt vurdering av skikkethet på 

sykepleierstudiet. Institusjonen hadde ikke tilbudt studenten utvidet veiledning, fordi de 

mente det var åpenbart at utvidet veiledning ikke var egnet til å hjelpe studenten. Dette var 

ikke nemnda enig i.  

 

De fem øvrige sakene hvor Felles klagenemnd opphevet underinstansens vedtak i sin helhet 

gjaldt alle fusk på eksamen. I tre av disse sakene fant nemnda at studentene hadde vært i 

aktsom rettsvillfarelse I én sak opphevet nemnda vedtaket som følge av saksbehandlingsfeil. I 

den siste saken fant ikke nemnda at det forelå tilstrekkelige bevismessige holdepunkter for at 

studenten hadde fusket.  

 

I ni saker vedtok Felles klagenemnd å sette ned reaksjonen vedtatt av underinstansen. For fem 

av disse sakene var årsaken til omgjøringen for lang saksbehandlingstid. I én sak ble 

tidspunktet for utestengelsesperioden endret, og det ble vist til at hovedregelen er at vedtak 

skal iverksettes umiddelbart. Nemnda fant videre grunnlag for å omgjøre en reaksjon hvor 

utestengelsesperioden berørte tre semestre, slik at klager i praksis kun ble utestengt i to 

semestre. I en annen sak ble utestengelsesperioden satt ned fra to til ett semester da nemnda 

fant at det forelå formildende omstendigheter.  

 

Felles klagenemnd endret også utestengelsesperioden i en skikkethetssak, fra fem til tre år. 

Det ble vist til at en utestengelse for en periode på fem år kun bør vedtas i de mest alvorlige 

tilfellene.  
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STUDENTSAKER FORDELT PA  
LÆRESTED 

  
  
Lærested 

  
2012 

  

  
2013 

  

  
2014 
  

  
2015 
  

 
2016 

 
2017 

Antall saker pr. lærested 
i perioden 2012-2017 

  

Diakonhjemmet høgskole***    1 
 

 1   2 

Det teologiske menighetsfakultet     1  1 

Dronning Mauds Minne Høgskole 
 

 1 3 2  1 7 

Handelshøyskolen BI 6 9 11 10 8 4 48 

Høgskolen i Bergen****** 
 

  2  1 1 1 5 

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 Innlandet*****      3 3 

Høgskolen i Lillehammer***** 2 3 4 3 1  13 

Høgskolen Molde 3 1 
 

  2  6 

Høgskolen i Nord-Trøndelag******* 
 

 1 2 6   9 

Høgskolen i Oslo og Akershus 4  3 5 8 6 7 33 

Høgskolen Stord/Haugesund****** 4  3 3 
 

2  12 

Høgskolen Sogn og Fjordane******      1 
 

3  4 

Høgskolen i Sørøst-Norge* 
    

6 7 13 

Høgskolen i Sør-Trøndelag**** 1 1 6 1   9 

Høgskolen i Telemark*    1 
 

3    4 

Høgskolen i Vestfold*   1  
 

    1 

Høgskolen i Volda     3  3 

Høgskolen i Østfold 1 1  3 3 2 1 11 

Høgskolen på Vestlandet****** 
    

 7 7 

Lovisenberg Diakonale Høgskole      3    3 

Misjonshøgskolen***      1 
 

  1 

Nord universitetet******* 
    

3 1 4 

Norges arktiske universitet UiT**    1 6 10 3 14 34 

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet  2  7 1 2 2 1 15 

Norges musikkhøgskole      1 1 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet****   3 
 

 1 3 1 8 

Universitetet i Agder 5 2 3 5 11 4 30 

Universitetet i Bergen 3 7 
 

 3 4 2 19 

Universitetet i Oslo 5 5 7 6 8 18 49 

Universitetet i Stavanger 4 1 3 4 1 3 16 

Universitetet i Tromsø** 1 6 
  

   7 

VID vitenskapelige høgskole*** 
   

 1 1 2 

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

45 60 70 71 71 77 394 
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Merknader til tabellene:  

*HSN, HiBu, HiTe, HiVe og HBV har til sammen 24 saker 

**HiF, UiT og Norges arktiske universitetet har til sammen 43 saker.  

***VID, Diakonhjemmet og Misjonshøgskolen har til sammen 5 saker 

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

*****INN, HiL og HiHe har til sammen 19 saker 

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

*******Nord, HiNT, HiHa, UiN har til sammen 14 saker 
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FUSKESAKER  

 

 

Flertallet av sakene som ble sendt inn til Felles klagenemnd i 2017 gjaldt fusk i forbindelse 

med gjennomføring av eksamen, jf. uhl. § 4-7 (1) bokstav b.  

  

 

Antall fuskesaker 
 

Type fusk Antall 

Plagiat 44 

Ulovlig hjelpemiddel 17 

Ulovlig samarbeid 5 

 
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 og 

mangelfull referanseliste var forhold som gikk igjen.  

 

Nemnda behandlet også flere saker hvor studenten hadde brukt, eller hatt tilgjengelig, 

ulovlige hjelpemidler. Dette var i saker hvor studenter hadde med seg ulovlige hjelpemidler 

på skriftlig skoleeksamen. Slike hjelpemidler kunne være mobiltelefon, kalkulator eller 

notatlapper.  

 

I 2017 behandlet nemnda fem saker om ulovlig samarbeid. Sakene omhandlet i hovedsak 

tilfeller hvor det ble funnet bevist at studentene hadde samarbeidet tettere enn hva som er 

tillatt for den aktuelle eksamensformen.  

 

Ved hjemmeeksamen ser Felles klagenemnd at det kan være vanskelig å vite hvor grensen går 

mellom hva som anses som tillatt samarbeid og hva som anses som ulovlig samarbeid. For at 

rettsikkerheten til studentene skal bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, må institusjonene 

ha klare regler for hvor grensen går for hva som er tillatt samarbeid på hjemmeeksamen.  

 

Saker etter uhl. § 4-7 (1) bokstav a 
 

Felles klagenemnd behandler saker etter uhl. § 4-7 bokstav a. Dette gjelder blant annet saker 

hvor studenten har benyttet seg av forfalsket vitnemål for å skaffe seg adgang til eksamen. 

Det er kun i sakene hvor studentene faktisk har skaffet seg adgang til eksamen etter å ha 

benyttet seg av falsk dokumentasjon Felles klagenemd er klageinstans. I saker hvor forholdet 

oppdages før studenten har avlagt eksamen, og det vedtas opptakskarantene og inndragelse av 

papirer med hjemmel i uhl. § 3-7 (8), er det Kunnskapsdepartementet som er rett klageinstans. 
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Etter uhl. § 4-7 (1) bokstav a kan eksamen annulleres hvis kandidaten har skaffet seg adgang 

til eksamen ved uredelig opptreden. I 2017 fattet Felles klagenemnd vedtak om annullering 

som følge av at det ble funnet bevist at en student hadde fått andre til å signere for seg på 

oppmøtelistene. Oppmøte ved undervisning/forelesninger var i dette tilfellet et obligatorisk 

arbeidskrav for å få rett til å gå opp til eksamen. Nemnda mente at dette var en form for 

uredelig opptreden som hadde medført at studenten fikk uberettiget adgang til å ta eksamen, 

og at forholdet dermed var omfattet av lovbestemmelsen.  
 

Skyldform 
 

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

 

Skyldform Antall 

Grovt uaktsomt fusk 3 

Forsettlig fusk 57 

 
NB! De sakene hvor utfallet ble opphevelse er ikke medregnet i tabellen over. 

 

Tabellen over viser utfallet i de sakene hvor resultatet ble stadfestelse eller hvor vedtaket 

medførte nedsatt reaksjon.  

 

Reaksjonsfastsettelse i fuskesaker 
 

Med hjemmel i uhl. § 4-7 (1) bokstav b og uhl. § 4-8 (3) er det anledning til å reagere med 

annullering av eksamen eller prøve, og/eller utestenging og fratakelse av eksamensretten i 

inntil ett år. I de sakene det fattes vedtak om utestenging fattes det samtidig vedtak om 

annullering. Dette gjelder også når prøven eller eksamen er vurdert til «ikke bestått». 

 

Felles klagenemnd ønsker å fremheve at det er viktig at underinstansen presiserer hva som 

blir den endelige reaksjonen i vedtaket. Dersom studenten utestenges fra egen institusjon og 

fratas eksamensretten ved øvrige institusjoner underlagt universitets- og høyskoleloven, jf. 

uhl. § 4-8 (3) må det fremkomme klart av vedtaket.  

 

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 0-6 mnd. 2 17 

Utestenging 6-12 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 tilfeller hvor det foreligger 
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forsettlig fusk. Grovt uaktsomt fusk medfører normalt annullering av eksamen og utestenging 

i ett semester (inntil 6 måneder).  

 

Det er viktig å merke seg at underinstansen skal foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering 

av hver enkelt sak ved fastsettelse av reaksjon. Felles klagenemnd har blant annet lagt til 

grunn at lang saksbehandlingstid er en formildende omstendighet ved reaksjonsfastsettelsen. 

Også det at studentene nettopp har begynt på høyere utdanning og har liten erfaring med 

oppgaveskriving på dette nivået, har i enkelte tilfeller ført til kortere utestengelsesperiode. 

Felles klagenemnd understreker at dette gjelder tilfeller hvor studentens overtramp skyldes 

faglig umodenhet, og ikke i tilfeller hvor studenten forsettlig har forsøkt å fuske eller plagiere.     

 

 

Fastsettelse av datoene for utestengingsperioden 
Når utestengelsesperiodens skal fastsettes bør antall semestre tas i betraktning, og ikke antall 

måneder. Datoene for utestengingsperioden skal ikke fastsettes slik at studenten i realiteten 

blir utestengt for en lengre periode enn det som er rimelig og nødvendig.  

 

Eksempel: Dersom det foreligger forsettlig fusk 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.  

 

Krav til hjemmel  
I fuskesaker må både det objektive og subjektive vilkåret (skyldkrav) for fusk være oppfylt.  

 

Det objektive vilkåret innebærer at studentens handling rent objektivt er å anse som fusk i 

henhold til gjeldende regler.  

 

Det må vurderes om de faktiske forholdene som er bevist faller inn under begrepet fusk, slik 

disse er å forstå. Ved vurdering av om den objektive gjerningsbeskrivelsen i bestemmelsen er 

overtrådt, legger nemnda til grunn det faktum den finner mest sannsynlig (alminnelig 

sannsynlighetsovervekt).  

 

For å sikre at det er tilstrekkelig klar hjemmel for å sanksjonere fuskehandlingen, må de 

lokale eksamensforskriftene angi så presist som mulig 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 

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

samarbeid, og selvplagiat må institusjonens lokale eksamensforskrift regulerer dette.  

 

Loven legger opp til at institusjonene selv skal kunne regulere hva som objektivt sett er fusk. 

Felles klagenemnd har merket seg at enkelte institusjoner har en snevrere beskrivelse av 
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fuskehandlingen på skoleeksamen enn hva som følger av universitets- og høyskoleloven med 

tilhørende forarbeider. Det er viktig at institusjonene har et bevisst forhold til definisjonen av 

fusk i lovverket når de utarbeider de nærmere reglene. 

 

 

 

Kravet om skyld 

Av uhl. § 4-7 oppstilles det et krav om at studenten må ha fusket 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. 

 

Ved vurdering av om studenten har handlet med tilstrekkelig grad av skyld, har Felles 

klagenemnd lagt til grunn et krav til klar sannsynlighetsovervekt. Dette synes å være i tråd 

med gjeldende rettspraksis jf. TOSLO-2005-114640 og TOSLO-2003-4863. 

Forsett og betydningen av rettsvillfarelse 

Felles klagenemnd har merket seg at noen institusjoner blander sammen vurderingen av 

forsett med vurderingen av rettsvillfarelse.  

 

Forsett er enklest å fastslå i de tilfellene hvor det også foreligger hensikt om å fuske. Det er 

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

forsett. Dersom studenten vet at hun eller han har utført selve fuskehandlingen, f.eks. kopiert 

tekst fra andre uten å oppgi kilder, har studenten handlet med forsett.  

 

Dersom studenten ikke vet at han eller hun har brutt en regel om fusk, foreligger det 

rettsvillfarelse. Det kan være flere grunner til at studenten ikke er klar over at det 

vedkommende gjør er ulovlig. Noen ganger har studenten overhodet ikke skjønt – eller 

reflektert over – at det finnes regler om kildebruk, hjelpemidler etc. Andre ganger har 

studenten ikke klart å relatere reglene til sin egen situasjon. Det hender også at studenten ikke 

har forstått reglene riktig. Det er likevel bare den aktsomme rettsvillfarelsen som kan føre til 

at studentens fuskehandling ikke sanksjoneres. 

 

For at det skal kunne konstateres at studenten har vært i aktsom rettsvillfarelse er det er vilkår 

at studenten ikke kan bebreides sin uvitenhet om reglene. Terskelen er imidlertid høy. Det 

klare utgangspunktet er at studentene selv er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regelverk 

ved institusjonen.  

 

I denne sammenheng kan det vises til Ot. prp. nr. 40 (2001-2002), under pkt. 12.1.10 «Til  

§ 54. Annullering av eksamen eller prøve» hvor det er uttalt følgende:  

 
«I eksamens- og prøvesituasjoner stilles det høye aktsomhetskrav til studentene, og den enkelte student 

er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som er lovlige hjelpemidler, retningslinjer for bruk av disse 

og regler om kildebruk før eksamen.» 

 

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. Dersom regelverket er uklart, vil det kunne tenkes 

tilfeller hvor studenten har en uriktig forståelse av hva som er tillatt, samtidig som 

vedkommende har opptrådt aktsomt.  
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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. 

 

I slike tilfeller må studiestedet vurdere og avgjøre om studenten har handlet grovt 

klanderverdig, ved for eksempel å ikke kontrollere at kildehenvisningene er korrekte, eller 

ved ikke å påse at det medbragte hjelpemiddelet er tillatt på eksamen.  

 

Fullbyrdelsesforsett ved forsøk på fusk 

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

fullbyrdelsesforsett for at det kan anses som fusk i lovens forstand. Det innebærer at 

vedkommende må ha bestemt seg for å fullføre fuskehandlingen, men blitt avbrutt/oppdaget 

før fuskehandlingen ble fullbyrdet. Dersom det ikke kan bevises at vedkommende handlet 

med fullbyrdelsesforsett, er ikke vilkårene for annullering og utestenging oppfylte.  

 

Det vises i denne forbindelse til Ot. prp. nr. 40 (2001-2002), pkt. 12.1.10, hvor departementet 

har gitt følgende uttalelser: 

 
«Dersom det kun foreligger forsøk på fusk, vil det imidlertid stilles krav om fullbyrdelsesforsett for at 

handlingen skal kunne føre til annullering av eksamen og utestenging. For studenten vil det derfor 

være av avgjørende betydning hvor grensen mellom forsøk og fullbyrdet handling trekkes.» 

 
«Forsøk på fusk vil for eksempel foreligge i tilfeller hvor studenten plasserer ulovlige hjelpemidler 

med sikte på at disse skal være tilgjengelige under eksamen, men blir oppdaget før eksamen 

begynner.» 

 

 

Rettsavgjørelse i sak om fusk 
 

Dom ble avsagt av Oslo tingrett 16.11.2017.   

 

Domstolen stadfestet vedtaket fattet av Felles klagenemnd i sak 28/2016 (vår referanse). 

Saken gjaldt annullering av eksamen og utestenging i ett semester grunnet forsettlig fusk i 

forbindelse med en obligatorisk oppgave i programmering. Oppgaven var å kode et program. 

Det ble avdekket store likheter mellom koden studenten leverte og en kode som var 

tilgjengelig på nettstedet github. I retten forklarte studenten at han ikke hadde hentet koden på 

nettstedet for å løse oppgaven, men at han hadde oppsøkt hjelp hos medstudenter fordi han 

syntes emnet var vanskelig.  

 

Innledningsvis tok domstolen stilling til hvor langt prøvelsesretten for domstolen går i denne 

type saker, samt hvilket beviskrav som gjaldt. Domstolen uttalte, under henvisning til uhl. § 

4-11 (3), at det var full prøvelsesrett for domstolen, også når det gjaldt forvaltningens 

skjønnsutøvelse.  
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I vurderingen av om studenten hadde fusket, fant domstolen klar sannsynlighetsovervekt for 

at studenten hadde fusket, ved å ha brukt andres arbeid uten å henvise til de aktuelle kildene. I 

vurderingen la domstolen avgjørende vekt på omfanget av likhet som var avdekket mellom 

studentens koder og kodene som var tilgjengelige på github. Retten mente at likheten var så 

omfattende at det ikke kunne skyldes tilfeldigheter, og fant det dermed bevist at studenten 

med viten og vilje hadde benyttet seg av kilder uten å henvise til dem. 

 

I vurderingen av reaksjon viste domstolen til en rekke momenter som kunne være av 

betydning for reaksjonsfastsettelsen. Som særlig relevante momenter fremhevet domstolen 

blant annet: 

 

- hvor langt i studieløpet studenten var kommet  

- om fuskeforholdet knyttet seg til eksamen, prøve eller arbeidskrav, og at fusk ved 

eksamen var det mest alvorlige alternativet 

- hvor omfattende regelbruddet var 

- hvor lett tilgjengelig den andre kilden var  

- hva slags åndsverk det er tale om 

 

Av mer prinsipiell karakter uttalte domstolen at man ikke burde vedta utestenging dersom 

forholdet ligger helt i nedre sjiktet av hva som anses som fusk, med mindre det er tale om 

gjentagelse. Domstolen uttalte at utestenging likevel kunne benyttes ved handlinger som 

ligger noe under det midtre sjiktet, der det er tale om forsettlige handlinger. I tilknytning til 

saken trakk domstolen frem at studenten var i sitt første semester, at forholdet knyttet seg til 

en obligatorisk oppgave og at kildene var lett tilgjengelig. Det ble også vist til at selv om 

kodene på github antagelig var omfattet av åndsverkloven, kunne ikke de anses som særlig 

originale eller nyskapende. Av vesentlig betydning for reaksjonsfastsettelsen vektla 

domstolen omfanget av tekstlikhet, og at det var tale om flere besvarelser. På den bakgrunn 

kom domstolen til at vedtaket om annullering og utestengelse i ett semester var 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 2017. Dette er det samme 

antallet som i 2016, mot to saker i 2015.  

 

Behandling av skikkethetssaker 
 

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

rundskriv F-07-16 av Kunnskapsdepartementet gir nærmere regler om behandlingen av disse 

sakene. 

 

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, 4 og 5. 

Felles klagenemnd vurderer også om studenten har fått tilbud om utvidet oppfølging og 

veiledning, eller om det foreligger åpenbare holdepunkter for at oppfølging/veiledning ikke 

vil gjøre studenten skikket til yrket. Det følger direkte av ordlyden «åpenbart» at det skal 

svært mye til for at veiledning ikke må forsøkes før vedtak om å utestenge studenten kan 

besluttes.   

 

Det er viktig at saken er så godt opplyst som mulig. Underinstansen må nedtegne det som blir 

sagt og observert på alle trinn i saksbehandlingen. Dette gjelder for eksempel under 

vurderings- og oppfølgingssamtaler, der innholdet bør dokumenteres med referat. I tillegg er 

det viktig at eventuelle hendelser som har skapt tvil om studentens skikkethet beskrives 

konkret. Det er viktig at institusjonen synliggjør (og sikrer) både kvaliteten på, og 

effektiviteten i, saksbehandlingen.   

 

Særskilt veiledning i medhold av skikkethetsforskriften § 10 må dokumenteres konkret, 

herunder ved beskrivelse av hva som er studentens utfordring, adekvate tiltak for forbedring, 

samt observerte resultat av veiledningen. Utvidet veiledning som del av en 

skikkethetsvurdering er ikke det samme som den veiledning studentene allerede får som den 

ordinære delen i av praksisopplæringen på studiet.  

 

Rettsavgjørelse i sak om skikkethet 
Frostating lagmannsrett avsa dom i sak om skikkethet 06.03.2017. Dommen har følgende 

referanse på Lovdata: LF-2016-108669. 

 

Saken gjaldt overprøving av vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om manglende 

skikkethet og utestengelse fra yrket som psykolog. 
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Institusjonens klagenemnd hadde fattet vedtak om at studenten var uskikket for yrket som 

psykolog. Studenten ble besluttet utestengt fra studiet for en periode på tre år. Det ble vist til 

at kriteriene i skikkethetsforskrifta § 4 e og h var oppfylte.  

 

Felles klagenemnd fant at de forholdene som begrunnet tvil om studentens skikkethet var godt 

dokumenter av institusjonen. Det ble også lagt vekt på at informasjonen kom fra personer som 

hadde vært i nær kontakt med studenten under praksis eller i andre studiesituasjoner.  

 

Dokumentasjonen viste at studenten var vanskelig å samarbeide med. Vedkommende hadde 

heller ikke vist tilstrekkelig selvinnsikt i egen rolle som psykologistudent eller som fremtidig 

psykolog. Studenten brukte også et vanskelig og svært formalistisk språk, både i skriftlig og 

verbal kommunikasjon. Studenten evnet heller ikke å tilpasse seg sosiale normer, hverken 

under praksis eller i andre studiesituasjoner. 

 

Studenten hadde blitt veiledet på forbedringspunktene, men hadde etter avsluttet veiledning 

ikke vist nødvendig evne til forbedring i kommunikasjon og samspill. Felles klagenemnd 

påpekte at dette er viktige egenskaper for en psykolog. Nemnda mente at dersom studenten 

ikke hadde disse evnene og ikke evnet å ta til seg veiledning, utgjorde studenten en mulig fare 

for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet for fremtidige pasienter. Felles 

klagenemnd stadfestet vedtaket fattet av underinstansen.  

 

Studenten brakte vedtaket inn for rettslig overprøving. Tingretten mente at vilkårene i 

skikkethetsforskrifta § 4 ikke var oppfylte. Retten fant det heller ikke bevist at studenten 

hadde utvist manglende evne til å endre uakseptabel atferd.  

 

Staten v/Kunnskapsdepartementet anket avgjørelsen inn for lagmannsretten. Innledningsvis 

uttalte lagmannsretten at det i utgangspunktet bør utvises en viss tilbakeholdenhet ved 

overprøvelse av vedtak som bygger på faglig skjønn. Det ble påpekt at en skikkethetssak i stor 

grad bygger på vurderinger av faglig art og at avgjørelsen fattes av nemnder med høy 

fagkompetanse som er satt sammen for denne type saker. Det ble også understreket at det er 

faktum på vedtakstidspunktet som må legges til grunn for overprøvingen av vedtaket. 

 

De sentrale spørsmålene for lagmannsretten var om det faktiske grunnlaget vedtaket bygget 

på oppfylte kriteriene som oppstilles i skikkethetsforskrifta og om vurderingen av 

nødvendigheten av utestengelsen var holdbar. 

 

Lagmannsretten fant at vedtaket fattet av Felles klagenemnd bygde på faktiske 

omstendigheter som var tilstrekkelig bevist, og at dette faktumet oppfylte vilkårene for å anse 

studenten som uskikket. Domstolen fremhevet at hensynet til framtidige pasienter måtte veie 

tyngre enn studentens egen personlige profitt av studiet. Videre mente domstolen at en 

utestengelse for en periode på tre år var nødvendig i denne saken.  
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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 2017 behandlet Felles klagenemnd fem saker om merknad på politiattesten. Dette er en 

oppgang fra tre saker i 2016. 

 

Behandling av politiattestsaker 
 

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

utdanningsinstitusjonen innen tre uker fra tilbud om studieplass er gitt. Studenter som ikke 

legger frem politiattest, og heller ikke forøvrig bidrar til å opplyse saken, har ikke rett til å 

delta i klinisk undervisning eller praksisstudier. 

 

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 krav om fremleggelse av politiattest ved opptak. Dette er 

utdanninger hvor studentene kan komme i kontakt med mindreårige, som en 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 gitt bestemmelser om 

saksbehandlingen i politiattestsaker. Disse bestemmelsene er å finne i kapittel 6 i forskrift om 

opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Detaljerte regler om behandling av 

politiattest med merknad fremgår av opptaksforskriften § 6-8.  

 

Vurderingstema 

Pasienter, brukere, barnehagebarn, elever og andre, har i henhold til loven krav på den samme 

beskyttelse i kontakt med studenter i klinisk undervisning eller praksisstudier, som de har i 

kontakt med ferdigutdannede yrkesutøvere. Formålet med reglene om politiattester er å 

ivareta hensynet til de sårbare gruppene. Mindreårige skal beskyttes mot personer som kan 

begå overgrep eller ha skadelig innflytelse. Reglene om politiattest skal bidra til å øke tilliten 

til at mindreårige tas hånd om av egnede (skikkede) personer 

 

Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av om studenten kan anses som skikket til å delta 

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

eller praksisstudier anses som forsvarlig, jf. uhl. § 4-9 tredje ledd.  

 

De nærmere rammene for vurderingen følger av opptaksforskriften § 6-8 femte ledd. Her 

fremkommer at institusjonens klagenemnd «med bakgrunn i forholdene ved den kliniske 
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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».  

 

Dokumentasjon 

Før institusjonens klagenemnd fatter vedtak i saken, må nemnda påse at saken er godt opplyst. 
Studenten har en plikt til å bidra til sakens opplysning ved å fremlegge dokumentasjon om 

forhold som ligger til grunn for merknadene på politiattesten.   

 

Følgende dokumenter skal innhentes, i tillegg til politiattesten:  

- Siktelse/tiltale/forelegg/dom(mer). 

- Uttalelse fra studenten. 

- Uttalelse fra studentens advokat. 

- Beskrivelse av innholdet i klinisk undervisning eller praksisstudier. 

- En begrunnet uttalelse fra studiestedet. 

- Uttalelse fra tidligere og nåværende arbeidsgiver. 

- Helseopplysninger fra lege.  

 

Lege og annet helsepersonell er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Innsyn i 

helseopplysninger krever derfor samtykke fra studenten. Slik samtykke bør forsøkes 

innhentes dersom saken tilsier det. Dersom studiestedet skal innhente uttalelser fra 

arbeidsgiver bør studenten varsles om dette, slik at han får mulighet til å si sin mening. 

Studiestedet må vurdere om uttalelsene er nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst.     

 

I tillegg til innhenting av skriftlig dokumentasjon, har nemnda også mulighet til å innkalle 

studenten til møte, dersom det er nødvendig for å opplyse saken, jf. opptaksforskriften § 6-8 

sjette ledd.   

 

Rustesting 
 

Felles klagenemnd har i noen saker om merknad på politiattest merket seg at studenten har 

lagt ved rustester for å dokumentere at vedkommende er rusfri. Dersom en student frivillig 

fremlegger en rustest i forbindelse med en politiattestsak, kan denne vektlegges som et 

moment i helhetsvurderingen av om studenten skal få delta i praksis.  

 

Flere institusjonene har stilt spørsmål om det er adgang til å stille krav om rustesting som 

vilkår for at en student med merknad på politiattesten for narkotikalovbrudd skal få delta i 

praksisopplæringen.  
 

Krav om rustesting må anses som et kroppslig inngrep. Felles klagenemnd vurderer det slik at 

dersom studiestedet skal kunne sette krav om rustesting i vedtaket må en slik adgang følge 

direkte av loven. Det gjør det ikke i dag. Det er av nevnte grunn derfor heller ikke 

tilstrekkelig at studenten samtykker i tiltaket.  
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Veileder fra Den nasjonale nemnda for politiattest  
 

Det vises til årsmelding og veileder utgitt av Den nasjonale nemnda for politiattest i juni 

2015, som institusjonene kan bruke som et nyttig verktøy i saksbehandlingen.  

 

Institusjonene kan få oversendt veilederen ved henvendelse til sekretariatet for Felles 

klagenemnd (Unit).  

 

Veilederen er også tilgjengelig på nettsidene til Felles klagenemnd: 

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

 

Rettsavgjørelse i sak om merknad på politiattest fra 2017 
 

Det er ikke avsagt noen rettsavgjørelse i saker etter uhl. § 4-9 i 2017. Felles klagenemnd 

henviser til årsmeldingen for 2016, hvor dom fra Bergen tingrett avsagt 31.03.2016 omtales.  

  

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


 
20 

KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN 
 

 

Avgjørelser om annullering, bortvisning og utestenging er å anse som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, jf. uhl. § 7-6 annet ledd. Dette innebærer at saksbehandlingen må utføres i 

henhold til de reglene som fremgår av forvaltningsloven. I det følgende vil de bestemmelsene 

som nemnda mener er særlige aktuelle i saker etter uhl. §§ 4-7 til 4-10 kommenteres.  

 

 

Veiledningsplikt 
 

Institusjonene har en generell veiledningsplikt overfor studentene.  

 

Det vises spesielt til fvl. § 11 første ledd, første og annet punktum:  

 
«Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet 

med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 

bestemte saker på best mulig måte.» 

 

Videre vises det til fvl. § 11 annet ledd:  

 
«Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak 

vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller 

partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:  

 

a) Gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og 

b) Regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter 

forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i 

det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.» 

 

Plikten etter fvl. § 11 er ikke gjort avhengig av at personen selv ber om veiledning. 

Studentene vil normalt ha behov for veiledning om sine rettigheter allerede fra det tidspunkt 

det uregelmessige forholdet blir oppdaget eller registrert. Det hører for eksempel til 

veiledningsplikten å informere om retten til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig, 

jf. fvl. § 12 første ledd.  

 

Forhåndsvarsel  
 

Studenten skal få skriftlig forhåndsvarsel før det blir fattet vedtak i saken. Fvl. § 16 angir en 

rekke krav til varselets innhold.  

 

Det fremgår av fvl. § 16 første ledd, første punktum: «Part som ikke allerede ved søknad eller 

på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg 

innen en nærmere angitt frist.»  

 

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.» 
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Forhåndsvarselet skal blant annet redegjøre for hvilke regler/forskrifter saken reguleres av, 

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 må være såpass lang 

at studenten har mulighet til å forberede sin sak på en betryggende måte, herunder ved å 

konsultere advokat dersom studenten ønsker det.  

 

Et formelt forhåndsvarsel skal gis på det tidspunkt institusjonen har bestemt seg for å reise 

sak. I praksis vil dette være når det blir besluttet at saken skal oversendes til institusjonens 

lokale klagenemnd. Normalt har studenten også på et tidligere tidspunkt krav på å få uttale 

seg, jf. forsvarlighetskravet i fvl. § 17 første ledd. 

 

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

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

samtalen hvor informasjonen ble gitt. Referatet bør da angi, så konkret som mulig, hvilken 

informasjon studenten har fått. Referatet bør også undertegnes av studenten.  

 

Retten til advokatbistand 
 

I mange tilfeller innkaller institusjonen studenten til et møte før det er besluttet om saken skal 

oversendes til klagenemnda, det vil si før det er besluttet at det skal reises sak om annullering, 

utestenging o.l. På dette tidspunktet har ikke studenten rett til å kreve utgifter til 

advokatbistand dekket av institusjonen, men han/hun har likevel rett til å la seg representere 

av en advokat eller annen fullmektig. Denne retten fremgår av fvl. § 12 første ledd: «En part 

har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av 

saksbehandlingen.» Det hører til veiledningsplikten at studenten informeres om bestemmelsen 

i fvl. § 12 første ledd når det innkalles til møte. 

 

Det må skilles mellom retten til å la seg bistå av advokat etter fvl. § 12, og retten til å få 

dekket utgifter til advokatbistand etter uhl. §§ 4-8, 4-9 og 4-10.  

 

Felles klagenemnd ser at det i enkelte saker kan være uklart for studentene når rettigheten til å 

få dekket utgifter til advokatbistand inntrer. Ofte vil studenten bli informert om rettigheten 

idet det oppstår en mistanke om fusk, men på dette tidspunktet er ikke sak om utestengelse 

formelt reist. Felles klagenemnd understreker at det er viktig at studentene får tydelig 

informasjon om når saken anses reist, slik at de vet at de da har krav på å få dekket utgifter til 

advokatbistand.   

 

Merk at retten til å få utgiftene til advokatbistand dekket ikke gjelder saker om kun 

annullering etter uhl. § 4-7. Rettigheten gjelder heller ikke i forbindelse med saker om 

erstatning etter anført urettmessig utestengelse. 

Informasjons- og utredningsplikt 
 

Etter fvl. § 17 har institusjonen en lovfestet informasjons- og utredningsplikt. Det fremgår 

blant annet av fvl. § 17 første ledd, første punktum: «Forvaltningsorganet skal påse at saken 

er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» 
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I dette ligger at saken skal utredes forsvarlig. Kravene skjerpes til mer inngripende et vedtaket 

vil være for den private part. Institusjonen skal sørge for en upartisk saksbehandling, og få 

frem både det som er til gunst og ugunst for den studenten saken gjelder.  

 

Dersom en student gir uttrykk for at vedkommende ønsker å komme med flere opplysninger, 

bør det legges til rette for at vedkommende får mulighet til det, så fremt dette ikke fremstår 

som en grunnløs trenering av saken. Institusjonen kan f.eks. gi en utvidet frist til student for å 

komme med ytterliggere opplysninger.  

 

Referatføring av muntlige samtaler  
 

I de tilfellene hvor det avholdes møter med studenter i anledning saken, er det viktig at 

møtene blir referatført. Opplysningene må nedtegnes så nøyaktig som mulig, og så nært opptil 

møtetidspunktet som mulig. Studenten bør gis mulighet til å lese gjennom og godkjenne 

referatet ved sin signatur.   

 

Det vises i denne forbindelse til fvl. § 11d annet ledd, som pålegger forvaltningen en plikt til å 

nedtegne viktige opplysninger og anførsler: «Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser 

eller telefonsamtaler gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av 

saken, skal de såvidt mulig nedtegnes eller protokolleres.» 

 

Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
 

Det gjøres oppmerksom på at sakene skal behandles uten ugrunnet opphold. I tilfeller hvor 

behandlingen tar uforholdsmessig lang tid skal det gis et foreløpig svar.  

 

Det vises til bestemmelser om dette i fvl. § 11a:  

 
«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 

svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så 

vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som 

åpenbart unødvendig.  

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.» 

 

Det er viktig at studenten får god informasjon om videre saksgang og hvilke rettigheter 

vedkommende har mens saken er under behandling. Studenten må gis tydelig informasjon 

dersom aktive handlinger er påkrevd for at saken skal kunne behandles videre. Unødvendig 

lang saksbehandlingstid, hvor studenten ikke er å bebreide, vil kunne lede til en mildere 

reaksjon.   
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GENERELT  
 

Dokumentasjon 
 

For at Felles klagenemnd skal kunne overprøve underinstansens vedtak på en effektiv og 

betryggende måte, er det viktig at alle saksdokumentene blir oversendt. Det er institusjonen 

som har bevisbyrden for at vilkårene for annullering, utestenging mv. i universitets- og 

høyskoleloven er oppfylt. I saker om plagiat er det viktig at studentens besvarelse og de 

påståtte plagierte kildene oversendes, samt eventuelle plagiatrapporter. Også all 

korrespondanse mellom institusjonen, studenten og evt. advokaten må dokumenteres og 

oversendes til nemnda. Dette kan for eksempel være forhåndsvarsel med informasjon om 

studentens rettigheter, møtereferater, emnebeskrivelse, egenerklæring, oppgavesett, regler for 

eksamen, plagiatrapport, dommer m.m. Dersom deler av dokumentasjonen er utstyrt med 

farge eller fargekoder som skal lette lesingen, må dette oversendes som fargekopi.  
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DEL 2 – INNSYNSSAKER  
 
 

Klageinstans 
 

Felles klagenemnd er rett klageinstans for utdanningsinstitusjonenes avgjørelser etter lov om 

rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).  

 

I klagesaker som gjelder partsinnsyn etter forvaltningsloven, er det Kunnskapsdepartementet 

som er rett klageinstans. 

 

Antall saker  
 

I 2017 behandlet Felles klagenemnd 64 saker som gjaldt klager på institusjonenes avgjørelser 

etter offentleglova.  

 

Til sammenligning behandlet nemnda 27 klagesaker om innsyn i 2016.  

 

Saksmengden i klagesaker om innsyn økte betraktelig i 2017. Én institusjon sto alene for over 

halvparten av klagesakene, se tabell under.  

 

Antall saker fordelt på institusjon  
 

Institusjon  Antall saker 

HiØ 1 

INN 1 

NHH 3 

NMBU 1 

NTNU 5 

UiA 2 

UiB 5 

UiO 39 

UiS 4 

UiT 3 
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Resultat i innsynssakene   
 

Resultat Antall  

Klagen ble gitt medhold 17 

Klagen ble gitt delvis medhold 26 

Klagen ble avslått 18 

Klagen ble avvist 3 

 

 

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 sakene fant nemnda at det kunne gis innsyn i dokumenter som inneholdt 

taushetsbelagte opplysninger, dersom disse opplysningene ble sladdet eller identifiserende 

opplysninger ble anonymisert.  

 

Kjennetegn for sakene hvor klagen ble gitt fullt medhold var blant annet at vilkårene for å 

bruke unntaksbestemmelsen ikke var oppfylt. I flere saker hadde underinstansen videre en 

annen forståelse av hvilke opplysninger som var taushetsbelagte enn det Felles Klagenemnd 

mente loven hjemlet.  

 

Kjennetegn for de sakene hvor klagen ble gitt delvis medhold var ofte at underinstansen 

hadde unntatt hele dokumentet fra innsyn, når det kun var grunnlag for å unnta enkelte 

opplysninger, eller at underinstansen hadde brukt bestemmelsen i offl. § 12 til å unnta hele 

dokumentet. I disse sakene påberopte underinstansen seg også ofte flere hjemler for å unnta 

dokumentet og/eller opplysninger fra offentlig innsyn.  

 

Kjennetegn for sakene hvor klagen ble avslått, var at opplysningene var taushetsbelagte og 

innsyn ved anonymisering innebar en koblingsfare. I noen saker gjorde hensynene bak 

unntaksbestemmelsen seg gjeldende, og veide tyngre enn hensynet til meroffentlighet.  
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INFORMASJON OM OVERSENDELSE AV 
KLAGESAKER OM INNSYN 
 

Felles klagenemnd minner om at utdanningsinstitusjonen ved klage må foreta en fornyet 

vurdering av innsynskravet før saken oversendes til Felles klagenemnd for videre behandling. 

Dersom vedtaket opprettholdes må det oppgis en begrunnelse, som må gjøres kjent for klager.  

Dersom det er gjort unntak fra innsyn etter en «kan»-bestemmelse, må det samtidig  

redegjøres for hvordan merinnsyn er blitt vurdert.  

 

Det er viktig at saken er så godt opplyst som mulig når den oversendes Felles klagenemnd. 

Institusjonene må sørge for at alle saksdokumentene er vedlagt. Dette inkluderer all 

korrespondanse i saken om innsyn, og de dokumentene som er omfattet av innsynskravet.  

 

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

nemnda likevel skal ha tilsendt det dokumentet innsynskravet gjelder, for å kunne vurdere 

saken på et forsvarlig vis.  

 

Dersom institusjonen har unntatt opplysninger eller dokumenter etter forskjellige 

bestemmelser i offentleglova, må det komme tydelig frem av saksdokumentene hvilke 

deler/opplysninger de ulike bestemmelsene påberopes for.  

 

Ved behov for ytterligere dokumenter eller opplysninger i saken, er det sekretariatet (Unit) 

som innhenter dette på vegne av Felles klagenemnd. Nemnda ber om at institusjonene 

imøtekommer henvendelsene fra sekretariatet uten ugrunnet opphold.  

 

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

fører til lenger saksbehandlingstid. Felles klagenemnd minner i den forbindelse om at både 

innsynskravet og den etterfølgende klagen skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29 

første ledd og § 32 tredje ledd.  

 

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

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

er godt opplyst ved oversendelse.  

 

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

for Felles klagenemnd (Unit) på e-postadressen: innsyn-klageinstans@fsat.no. 

 

For en sikker og trygg oversendelse av dokumenter anbefales det at institusjonene benytter 

tjenesten «Filesender», som tilbys av Unit.  

 

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

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

eller merknader på politiattest, skal fortsatt sendes gjennom ordinær postgang. 

 

  

mailto:innsyn-klageinstans@fsat.no
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SAKSOVERSIKT OG SAKSSAMMENDRAG 
FOR INNSYNSSAKER  
 

Under følger en oversikt over de enkelte innsynssakene, med opplysninger om saksnummer 

(nemndas referanse), navn på underinstansen, påberopte hjemler for unntak og sakstype.  

 

Nemnda minner om at avgjørelsene i innsynssakene er offentlige. Dersom noen ønsker å få 

innsyn i en avgjørelse kan det sendes en forespørsel om dette til sekretariatet for Felles 

klagenemnd (Unit).  

 

Nemnda har også valgt å publisere sakssammendrag av noen utvalgte saker som ble behandlet 

i 2017.   

 

Saksoversikt – Tabell  
 

Saksnummer Institusjon Hjemler Resultat Sakstype 

INNSYN-1-2017 UiO Offl. § 24 annet ledd, jf. offl. § 
11.  

Klagen avslått Anmeldelse. Kulturminnesaker. 
Under arbeid hos politiet.  

INNSYN-2-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1 (Offl. § 18) 

Klagen gitt medhold Prosesskrift. Statens lønnsutvalg.  

INNSYN-3-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen gitt delvis medhold Personalsak. Melding om 
yrkesskade.  

INNSYN-4-2017 UiO  Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 23.  

Klagen gitt delvis medhold Referat fra møte med en ansatt.  

INNSYN-5-2017 UiO  Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 23.  

Klagen gitt delvis medhold Referat fra medarbeidersamtale.  

INNSYN-6-2017 UiA Offl. § 28 Klagen gitt medhold Krav til identifikasjon og 
veiledningsplikt.  

INNSYN-7-2017 UiO  Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 23.  

Klagen gitt delvis medhold Varslingssak 

INNSYN-8-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 24 annet ledd. 
Offl. § 11.  

Klagen avslått Varsling om overgrep 

INNSYN-9-2017 UiS Offl. § 25 annet ledd.  Klagen gitt delvis medhold Søkerlister 

INNSYN-10-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 23, § 11, § 12 
bokstav c.  

Klagen avslått Forliksavtale 

INNSYN-11-2017 UiO Offl. § 18, offl. § 23. Offl. § 11.  Klagen gitt delvis medhold Arbeidsrettssak 

INNSYN-12-2017 NTNU Offl. §§ 3, 4 og 9.  Klagen avvist  Forskning 

INNSYN-13-2017 NHH Offl. § 13, jf. fvl. § 13.  Klagen gitt delvis medhold Spørsmål om sensorveiledninger.  

INNSYN-14-2017 UiA Offl. § 25 første ledd, jf. offl. § 
11.  

Klagen gitt delvis medhold Tilsettingssak  

INNSYN-15-2017 UiO Offl. § 28 Klagen gitt medhold.  Identifikasjonskravet (en bestemt 
sak eller saker av en bestemt art) 

INNSYN-16-2017 UiB Offl. § 25 og § 26, jf. offl. § 11.  Klagen avslått FUND-tildeling (pris) 

INNSYN-17-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13.  Klagen gitt delvis medhold Melding om yrkesskade 

INNSYN-18-2017 UiO Offl. § 15, § 23 og § 11.  Klagen avslått Festeavtaler 
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INNSYN-19-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Klagen gitt medhold Personalsak/tilsetting 

INNSYN 20-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Klagen gitt delvis medhold Oppsigelsessak 

INNSYN-21-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Klagen avslått Klage på ansatt 

INNSYN-22-2017 UiT Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Klagen gitt delvis medhold Saksfremlegg i studentsak 

INNSYN-23-2017 UiO Offl. § 15 Klagen avslått Innsyn i protokoll fra 
universitetsstyrets møte 

INNSYN-24-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. (Offl. § 23.)  

Klagen gitt delvis medhold Personalsak. LDO. Diskriminering 

INNSYN-25-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Offl. § 12 
c 

Klagen avslått Arbeidsmiljørapport 

INNSYN-26-2017 UiO Offl. § 24 tredje ledd Klagen gitt delvis medhold Data til strålevernrapport 

INNSYN-27-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Offl. § 12 
c 

Klagen avslått Sak om bortvisning  

INNSYN-28-2017 UiS Offl. § 13, jf. fvl. § 13 Klagen gitt medhold.  Mailkorrespondanse mellom UiS og 
forsøksskoler.  

INNSYN-29-2017 NHH Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 2.  

Klagen gitt medhold Honorar til forelesere 

INNSYN-30-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 2, offl. § 23, offl. § 24 
annet ledd 

Klagen gitt delvis medhold REK-godkjenninger og sak om 
oppsigelse og dokumentfalsk 

INNSYN-31-2017 UiO Offl. § 18 Klagen gitt medhold Rettssak  

INNSYN-32-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

Klagen avslått Stipendiatsak 

INNSYN-33-2017 UiO  Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1. Offl. § 24 annet ledd, 
jf. offl. § 11.  

Klagen avslått Varslingssak og politianmeldelse 

INNSYN-34-2017 UiB Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen gitt medhold Navnelister på uteksaminerte 
kandidater 

INNSYN-35-2017 NTNU Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen gitt delvis medhold Saksfremlegg i avskjedssak  

INNSYN-36-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen gitt delvis medhold Varsel  

INNSYN-37-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen avslått Sak om skikkethetsvurdering.  

INNSYN-38-2017 UiO Offl. § 24 tredje ledd Klagen gitt delvis medhold ROS-analyser.  

INNSYN-39-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen gitt medhold Vurdering av medforfatterskap 

INNSYN-40-2017 NTNU Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1.  

Klagen gitt delvis medhold Varslingssak om arbeidsmiljø 

INNSYN-41-2017 UiO  Offl. § 24 første og tredje ledd Klagen gitt delvis medhold Vurdering av vekterbemanning 

INNSYN-42-2017 NTNU Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1, offl. § 23 

Klagen gitt delvis medhold ARK-rapporter 

INNSYN-43-2017 UiB Offl. § 3  Klagen avvist  Innsyn i korrespondanse 

INNSYN-44-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1, offl. § 23 

Klagen gitt medhold Disiplinærstraff 

INNSYN-45-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1 

Klagen gitt medhold CV-er til forskere og 
prosjektsøknader.  

INNSYN-46-2017 HiØ Offl. § 3. Offl. § 13, jf. fvl. § 13 
første ledd nr. 1.  

Klagen gitt delvis medhold 
(deler av klagen avvist, deler 
av klagen gitt medhold)  

Tilknytningsavtaler 

INNSYN-47-2017 UiT Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1 

Klagen gitt medhold Innsyn i korrespondanse (uttalelser 
fra en ansatt) 

INNSYN-48-2017 UiO Offl. § 24 annet ledd, jf. offl. § 
11. Forskningsetikkloven § 11  

Klagen avslått Mulig avvik i avhandling/mistanke 
om brudd på formell lov 
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INNSYN-49-2017 UiS Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1  

Klagen gitt delvis medhold Personalsak  

INNSYN-50-2017   Offl. § 3, offl. § 32 første ledd Klagen avvist  Ikke klagerett på avgjørelse om å gi 
innsyn  

INNSYN-51-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1 

Klagen gitt medhold Disiplinærsak  

INNSYN-52-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1  

Klagen gitt delvis medhold Personalsak 

INNSYN-53-2017 UiT Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1 

Klagen avslått Studentsak  

INNSYN-54-2017 UiB Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1, offl. § 23, offl. § 14  

Klagen gitt delvis medhold ARK-rapporter 

INNSYN-55-2017 NTNU Offl. § 10  Klagen gitt medhold Innsyn i offentlig postjournal 

INNSYN-56-2017 INN Offl. § 25 første ledd Klagen avslått Søkerliste 

INNSYN-57-2017 UiB Offl. § 25 første ledd  Klagen avslått Søkerliste 

INNSYN-58-2017 UiO Offl. § 24 annet ledd, offl. § 11.  Klagen avslått Anmeldelse 

INNSYN-59-2017 NMBU Offl. § 3, offl. § 15 Klagen gitt delvis medhold  Innsyn i dokumenter om 
dyrevelferdsprogram 

INNSYN-60-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1  

Klagen avslått Innsyn i varsling/anmeldelse av 
overgrep 

INNSYN-61-2017 UiS Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1 

Klagen gitt delvis medhold Innsyn i avskjedssak 

INNSYN-62-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 1, offl. § 23, offl. § 12 
bokstav c.  

Klagen gitt delvis medhold Innsyn i varslingsrapport 

INNSYN-63-2017 NHH Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 2.  

Klagen gitt medhold Innsyn i responstider 

INNSYN-64-2017 UiO Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 
ledd nr. 2.  

Klagen gitt medhold Innsyn i pris på rektorportrett 
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Sakssammendrag av utvalgte innsynssaker  
 

INNSYN-1-2017 – Anmeldelse om kulturminnesaker 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i saksdokumenter som omhandlet anmeldelse i en 

kulturminnesak. Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at 

dokumentene var unntatt offentlighet etter offl. § 24 annet ledd annet punktum frem til saken 

var avgjort.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at dokumentet må omhandle 

handlinger som strider mot formell lov eller forskrift i lov for at det skal kunne unntas etter 

offl. § 24 annet ledd annet punktum, og at muligheten for unntak faller bort når saken er 

avgjort.  

 

Felles klagenemnd fant at dokumentene det var bedt om innsyn i var omfattet av 

unntaksbestemmelsen i offl. § 24 annet ledd annet punktum. Dokumentene handlet om mulige 

brudd på formell lov, og inneholdt undersøkelser, rapporter o.l. som var opprettet med sikte 

på å stoppe og sanksjonere lovbruddene. Dokumentene inneholdt også melding om lovbrudd 

til politiet.  

 

Nemnda fant at det var anledning til å utsette innsyn i dokumentene inntil saken var avgjort. 

Det ble vist til at institusjonen hadde anmeldt forholdet, og at saken var under behandling hos 

påtalemyndighetene. Saken kunne ikke anses som avsluttet før påtalemyndighetene eller 

domstolen hadde kommet med en avgjørelse i saken.  

 

Ved vurdering av merinnsyn fant nemnda at de hensyn som ligger bak unntaksbestemmelsen i 

offl. § 24 annet ledd annet punktum gjorde seg gjeldende i saken, og at de veide tyngre enn de 

hensyn som ligger bak offl. § 11. Felles klagenemnd fant derfor at det heller ikke burde gis 

merinnsyn i dokumentene på dette stadiet av saken.  

 

Resultat: Klagen ble avslått.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 24 annet ledd annet punktum og offl. § 11.  

 

 

INNSYN-6-2017 – Krav til identifikasjon og veiledningsplikt 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i «all kommunikasjon ansatte ved cannabisutdanningen har hatt 

med ansatte i Kristiansand kommune og ved Sørlandet Sykehus som jobber med 

hasjavvenning i 2017 og 2016».  

 

Universitetet i Agder avviste innsynskravet, og ville ikke behandle det. Deres vurdering var at 

innsynskravet ikke var i samsvar med bestemmelsen i offl. § 28, som sier at kravet må gjelde 

en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at det var fullt mulig for 

institusjonen å finne frem til disse dokumentene på en enkel måte og utlevere dem.  

 

Felles klagenemnd fant at det var gitt en tilstrekkelig beskrivelse av hvilke saker 

innsynskravet gjaldt. Det ble vist til at sakstype, parter og tidsrom var identifisert i 
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innsynskravet. Nemndas vurdering var derfor at kravet om identifikasjon av «saker av ein 

bestemt art» i medhold av § 28 var oppfylt i dette tilfellet.  

 

Nemnda bemerket også at institusjonen har en veiledningsplikt, som innebærer at 

institusjonen må gi veiledning om hvordan kravet om identifikasjon kan oppfylles dersom de 

mener henvendelsen om innsyn ikke er tilstrekkelig konkret.  

 

Det fremgikk ikke av sakens dokumenter om institusjonen hadde tatt stilling om det ville være 

urimelig arbeidskrevende å finne frem det materialet det var bedt om innsyn i. Ut fra de 

opplysninger som forelå i saken, la nemnda derfor til grunn at henvendelsen ikke kunne anses 

for å være urimelig arbeidskrevende. Dersom institusjonen var uenig i dette, var de likevel 

forpliktet til å veilede klager til å gjøre innsynskravet tilstrekkelig konkret, slik at innsyn 

kunne vurderes på dokumentnivå.  

 

Felles klagenemnd fant 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.  

 

Resultat: Klagen ble gitt medhold.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 28.  

 

 

INNSYN-7-2017 – Varslingssak  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument i en varslingssak. Universitetet i Oslo avslo 

innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, offl. § 23 første 

ledd og offl. § 12 bokstav c. Institusjonens vurdering var at dokumentet inneholdt 

taushetsbelagte opplysninger, og opplysninger som kunne unntas av hensyn til en forsvarlig 

gjennomføring av personalforvaltningen. Institusjonens vurdering var at de opplysningene 

som var unntatt offentlighet utgjorde størstedelen av dokumentet, og de unntok derfor 

dokumentet i sin helhet etter offl. § 12.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan en 

offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte etter fvl. § 13, og at 

taushetsplikten for offentlig ansatte er snevrere enn for andre personer. Dersom det var 

taushetsplikt for opplysninger i dokumentet, ble det bedt om at disse ble tatt ut, og at det ble 

gitt innsyn i resten av dokumentet.  

 

Felles klagenemnd viste til at dokumentet handlet om et varsel om en ansatt ved institusjonen, 

meldt inn av en ekstern person. Nemndas vurdering var at identiteten til den ansatte var 

tilstrekkelig anonymisert i dokumentet. Dokumentet inneholdt hverken navn eller andre 

personidentifiserende opplysninger som representerte en koblingsfare. Nemndas vurdering 

var derfor at dokumentet ikke inneholdt noen taushetsbelagte opplysninger om den ansattes 

personlige forhold, som kunne identifiseres.  

 

Når det gjaldt opplysninger om varsleren, var nemndas vurdering at dokumentet inneholdt 

opplysninger om varslerens personlige forhold. Dokumentet inneholdt opplysninger som 

kunne skade og utlevere varsleren hvis de ble kjent. Innsyn i opplysningene kunne også skade 

varslerens tillit til utdanningsinstitusjonen, og hindre en betryggende oppfølging av lignende 
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forhold i fremtiden. Nemndas vurdering var derfor at dokumentet inneholdt taushetsbelagte 

opplysninger om varslerens personlige forhold, og disse opplysningene var unntatt 

offentligheten etter offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

Nemnda vurderte om de øvrige delene av dokumentet (som ikke besto av taushetsbelagte 

opplysninger) kunne unntas etter offl. § 23 første ledd, av hensyn til en forsvarlig 

gjennomføring av personalforvaltningen til organet, men fant ikke grunnlag for dette. 

Nemnda viste til at varslingssaken var avsluttet, og institusjonen hadde ikke sannsynliggjort at 

innsyn ville skade deres interesser, eller at innsyn innebar et stort skadepotensial for dem. At 

innsyn kunne medføre en viss ulempe for institusjonens omdømme var ikke tilstrekkelig for 

unntak. Nemndas vurdering var derfor at innsyn ikke var «påkrevd» av hensyn til en 

forsvarlig personalforvaltningen ved organet.  

 

I denne saken fant nemnda at det kunne gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger dersom 

dokumentet ble anonymisert, jf. fvl. § 13a. nr. 2. Nemndas vurdering var at varslerens behov 

for beskyttelse ble tilstrekkelig ivaretatt dersom navn og personidentifiserende opplysninger 

ble fjernet fra dokumentet. Innsyn etter anonymisering ville også ivareta allmennhetens behov 

for innsyn i saken.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. Det ble gitt delvis innsyn i dokumentet etter 

anonymisering.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, offl. § 23 og 

fvl. § 13a. nr. 2.  

 

 

INNSYN-9-2017 – Søkerliste  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i søkerlisten til stilling som universitetsdirektør, med varighet på 

to år. Universitetet i Stavanger hadde unntatt navnet til fire søkere fra den offentlige 

søkerlisten, og denne avgjørelsen ble påklaget.  

 

I klagen ble det begjært innsyn i alle navn på søkerlisten. Subsidiært ble det begjært innsyn i 

navn på alle personer på søkerlisten som var ansatt i offentlig sektor. Det ble vist til at 

søkerlister som hovedregel er offentlige, og at dette gjaldt en stilling som helt åpenbart var av 

særlig offentlig interesse.  

 

Ved vurdering av offentlig interesse knyttet til stillingen, vektla nemnda de opplysninger som 

fremgikk av stillingsutlysningen. Nemnda viste til at stillingen som universitetsdirektør var en 

viktig og sentral stilling ved utdanningsinstitusjonen. Universitetsdirektøren skulle være en 

del av den øverste ledelsen ved institusjonen. Det hadde derfor ikke betydning at stillingen 

var opprettet for en periode på kun to år.  

 

Ved vurdering av innsyn i søkerlisten vektla nemnda de grunner de enkelte søkerne hadde 

oppgitt for å få navnet sitt unntatt fra den offentlige søkerlisten. 

 

For søker A mente nemnda at innsyn i navnet hans kunne føre til en konkret skade for den 

virksomheten han arbeidet ved. Nemnda kom til at rekrutteringshensyn måtte gå foran 

kontrollhensyn og den særlige offentlige interessen som knyttet seg til stillingen.  
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For søker B mente nemnda at det ikke var grunnlag for å unnta navnet hans fra den offentlige 

søkerlisten. At søker B ikke ønsket at nåværende arbeidsgiver skulle få kjennskap til at han 

hadde søkt å stillingen kunne ikke alene berettige at navnet hans ble unntatt fra søkerlisten. En 

slik situasjon kunne være aktuell for svært mange søkere. Nemnda vurderte at kontrollhensyn 

og den særlige offentlige interessen måtte gå foran rekrutterings- og personvernhensyn.  

 

For søker C mente nemnda at det ikke var grunnlag for å unnta navnet hans fra søkerlisten. 

Nemnda kunne ikke se at søkeren eller hans arbeidsgiver ville lide noen konkret skade eller 

ulempe dersom navnet hans fremkom på den offentlige søkerlisten. I alle tilfeller mente 

nemnda at de grunner søker C hadde oppgitt ikke veide tyngre enn hensynet til offentlig 

innsyn. Nemnda vurderte at kontrollhensyn, og den særlige offentlige interessen knyttet til 

stillingen, måtte gå foran rekrutterings- og personvernhensyn.  

 

Søker D trakk søknaden sin før søkerlisten skulle utarbeides og publiseres, men HR-

avdelingen, som var ansvarlig for å utarbeide søkerlisten, ble ikke oppmerksom på dette før 

etter at søkerlisten var publisert. Siden denne søkeren ikke skulle vært oppført på den 

offentlige søkerlisten i utgangspunktet, var nemndas vurdering at det ikke var grunnlag for å 

be om eller vurdere innsyn i navnet til søker D. Søkeren var ikke en kandidat til stillingen som 

universitetsdirektør, og kontrollhensyn og den særlige offentlige interessen knyttet til 

stillingen var ikke vektige hensyn for innsyn i dette navnet.  

 

Nemnda vurderte dermed at det var grunnlag for å gi innsyn i to navn på den offentlige 

søkerlisten, som institusjonen hadde unntatt. Nemnda bemerket at institusjonen måtte 

kontakte disse søkerne, og varsle om at anmodningen om å bli unntatt fra offentlig søkerliste 

ikke var blitt etterkommet, jf. offl. § 25 annet ledd, sjette punktum. Søkerne burde gis 

mulighet til å trekke søknaden med slik virkning at deres navn ikke kom med på den 

offentlige søkerlisten.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 25 annet ledd.  

 

 

INNSYN-11-2017 – Arbeidsrettssak 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i alle dokumenter i en arbeidsrettssak. Universitetet i Oslo avslo 

innsynsbegjæringen, og viste til at dette var rettssaksdokumenter som kunne unntas etter offl. 

§ 18. Institusjonens vurdering var også at stevningen med bilag inneholdt taushetsbelagte 

opplysninger som skulle unntas offentligheten, jf. offl. § 13 første ledd og fvl. § 13 første ledd 

nr. 1. Institusjonen viste videre til at de skulle gjennomføre rettsmekling i denne saken, og av 

hensyn til deres forhandlingsposisjon kunne dokumentene unntas offentlighet etter offl. § 23.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at dokumentet må være 

utarbeidet eller mottatt som følge av den aktuelle rettssaken, for å kunne unntas fra 

offentlighet. Det ble anført at dokumenter som er utarbeidet tidligere, og som blir relevante i 

forbindelse med en rettssak, ikke kan unntas etter offl. § 18. Det ble anført at dette var en sak 

av stor offentlig interesse, og det var viktig med åpenhet for å tilrettelegge for en mest mulig 

korrekt gjengivelse av sakens faktum og partenes påstander.  
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Felles klagenemnd mente at ingen av dokumentene inneholdt opplysninger om noens 

personlige forhold som var vernet av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

Det var ikke grunnlag for å unnta opplysninger i dokumentene fra offentlig innsyn med 

hjemmel i offl. § 13 første ledd. Ved sin vurdering tok nemnda hensyn til at det er en høyere 

terskel for å unnta opplysninger knyttet til arbeid for det offentlige enn det som gjelder ellers.  

 

Ved vurdering av unntak etter offl. § 18 mente nemnda at bilag 1 til 19, som var vedlagt 

stevningen, var dokumenter utarbeidet og opprettet uavhengig av rettssaken. Det var derfor 

ikke grunnlag for å unnta bilag 1 til 19 med hjemmel i offl. § 18. Når det gjaldt stevningen, 

bilag 20 og 21, samt pålegg om tilsvar og brev fra departementet, mente nemnda at disse 

dokumentene var omfattet av unntaksbestemmelsen i offl. § 18. Dette var dokumenter som 

institusjonen hadde mottatt som part/partshjelper i rettssaken.  

 

Ved vurdering av unntak etter offl. § 23 første ledd, mente nemnda at innsyn i dokumentene 

på dette tidspunktet kunne være til hinder for en forsvarlig gjennomføring av 

personalforvaltningen til institusjonen. Det skulle gjennomføres rettsmekling i saken, og 

nemnda vurderte at det forelå en konkret fare for at innsyn kunne skade institusjonens 

interesser og forhandlingsposisjon. Nemnda mente derfor at opplysninger i dokumentene 

kunne unntas med hjemmel i offl. § 23 første ledd.  

 

Ved vurdering av merinnsyn etter offl. § 11, mente nemnda at det kunne gis delvis innsyn i to 

brev som var sendt fra departementet til hhv. Regjeringsadvokaten og institusjonen. For de 

øvrige delene av brevene, stevningen og bilag 20-21, vurderte nemnda at de hensyn som 

ligger bak unntaksbestemmelsen i offl. § 18 gjorde seg gjeldende, og at de veide tyngre enn 

de hensyn som ligger bak bestemmelsen om merinnsyn i offl § 11. For bilag 1 til 19 vurderte 

nemnda at de hensyn som ligger bak offl. § 23 første ledd gjorde seg gjeldende og at de veide 

tyngre enn de hensyn som ligger bak bestemmelsen om merinnsyn.  

 

Videre var nemndas vurdering at de opplysningene som kunne unntas fra offentlig innsyn 

utgjorde den vesentlige delen av dokumentene, og det var derfor grunnlag for å unnta 

stevningen og bilagene i sin helhet, med hjemmel i offl. § 12 bokstav c.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. Det ble gitt delvis innsyn i brevene fra 

departementet.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 18, § 23 og § 11. Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første 

ledd nr. 1. Offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-24-2017 – Sak om diskriminering 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i et brev (med vedlegg) fra Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, hvor ombudet ba om en redegjørelse fra Universitetet i Oslo.   

 

Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 første 

ledd nr. 1, offl. § 23 og § 12 bokstav c, og fant ikke grunnlag for å gi merinnsyn. 

Institusjonens vurdering var at dokumentet med vedlegg inneholdt taushetsbelagt informasjon 

om enkeltpersoner, som ikke kunne utleveres uten å røpe informasjon om personlige forhold, 

jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første ledd nr. 1. Det ble vist til at dokumentene inneholdt 

opplysninger og beskrivelser av handlinger som var egnet til å karakterisere flere navngitte 



 
35 

personer. Videre var deres vurdering at opplysninger i dokumentet kunne unntas med 

hjemmel i offl. § 23 første ledd, av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av 

personalforvaltningen.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det blant annet anført at opplysninger om 

hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte etter fvl. § 13. 

Videre ble det vist til at offl. § 23 første ledd stiller krav om at unntak må være «påkrevd», og 

at det i dette ligger det et skadekrav. Det ble anført at bestemmelsene om taushetsplikt og 

unntak fra innsyn gjelder for opplysninger, ikke dokumentet i sin helhet. Dersom det var 

grunnlag for å unnta enkelte opplysninger fra innsyn, ble det bedt om at resten av dokumentet 

ble frigitt. Grunnlaget for anvendelse av offl. § 12 bokstav c ble også bestridt i klagen.  

 

Felles klagenemnd mente at dokumentet (med vedlegg) inneholdt opplysninger om 

helseforholdene til en ansatt. Disse opplysningene var omfattet av lovbestemt taushetsplikt 

etter fvl. § 13 første ledd nr.1, og måtte unntas offentligheten etter offl. § 13 første ledd. Ved 

vurdering av hvilke opplysninger som var omfattet av de ansattes «personlige forhold», vektla 

nemnda at det er en høyere terskel for å unnta opplysninger knyttet til arbeid for det offentlige 

enn det som gjelder ellers.  

 

Ved vurdering av unntak etter offl. § 23 første ledd (de øvrige delene av dokumentet) mente 

nemnda at skadekravet ikke var oppfylt. Det fremgikk av den offentlige postjournalen hvilken 

avdeling saken tilhørte, og at LDO hadde bedt institusjonen om en redegjørelse. Nemnda 

vurderte at institusjonen ikke hadde sannsynliggjort at innsyn i dokumentet ville skade 

institusjonens interesser, eller at innsyn innebar et stort skadepotensial for dem. At innsyn 

kunne medføre en viss ulempe for institusjonenes omdømme var ikke tilstrekkelig for å unnta 

opplysningene etter offl. § 23 første ledd. De ansattes interesser hadde ikke i seg selv 

betydning ved vurdering av skadepotensialet. Nemndas vurdering var derfor at å nekte innsyn 

ikke kunne sies å være «påkrevd» av hensyn til en forsvarlig personalforvaltning ved organet.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. Taushetsbelagte opplysninger ble sladdet, og det 

ble gitt delvis innsyn i dokumentet.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, og offl. § 23.  

 

 

INNSYN-29-2017 – Honorar til forelesere 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i opplysninger om honorar mv. til eksterne forelesere på 

masterutdanningen «Executive MBA i økonomisk styring og ledelse», i årene 2014 til 2017.  

 

Norges Handelshøyskole innvilget innsyn i navn på eksterne forelesere som underviste på 

utdanningen i årene 2014-2017, og opplyste om at de brukte standardiserte honorarsatser. 

Satsene var like for samtlige forelesere: En halv dag ble honorert med kr. 13.000,-, mens en 

hel dag ble honorert med kr. 20.000,-. Når det gjaldt kostnader knyttet til utenlandske 

opphold, ble det vist til at dette var kontrakter fremforhandlet med hvert lærested, og av 

konkurransemessige hensyn kunne ikke institusjonen gå ut med disse opplysningene. Det ble 

også vist til at denne enheten ikke finansieres med statsbevilgninger, og at institusjonen 

konkurrerte i et globalt marked sammen med norske og internasjonale aktører. Institusjonen 

mente at innsyn kunne gi konkurrenter informasjon om hvordan høyskolen faglig bygget opp 

sine studieprogrammer. Innsyn kunne også skade forhandlingene med eksisterende og 



 
36 

fremtidige kunder. Institusjonens vurdering var derfor at de etterspurte opplysningene kunne 

unntas av konkurransemessige hensyn, med hjemmel i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første 

ledd nr. 2.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om honorar ikke 

kunne anses for å være konkurransesensitive tatt i betraktning at institusjonen hadde gitt 

opplysninger om størrelsen på satsene, og samtidig opplyst at foreleserne fikk 

standardhonorar. I klagen ble det også anført at institusjonen ikke var unntatt fra virkeområdet 

til offentleglova, selv om enheten var konkurranseutsatt.  

 

Felles klagenemnd mente, under tvil, at opplysninger om hvor mye den enkelte foreleseren 

fikk utbetalt det enkelte år, opplysninger om antall fakturerte timer, og eventuelle utgifter til 

kost og losji som ble dekket av institusjonen, var opplysninger om institusjonens «drifts- og 

forretningsforhold». Nemndas vurdering var imidlertid at dette var mindre sensitive 

næringsopplysninger som det ikke var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 

Opplysningene var derfor ikke taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 2.  

 

Nemnda viste til at opplysninger om faglig innhold og oppbygging av programmet, herunder 

moduler, emner og samlingssteder var offentlig tilgjengelig på institusjonenes nettsider. 

Nemnda viste også til at både navn på forelesere og størrelsen på standardsatsene var gjort 

kjent. Argumentet om at de etterspurte opplysningene kunne nyttiggjøres av institusjonenes 

konkurrenter, og at innsyn kunne skade fremtidige forhandlinger med eksterne forelesere, 

kunne derfor ikke tillegges vesentlig vekt.  

 

Nemnda minnet også om at når en statlig utdanningsinstitusjon engasjerer en ekstern foreleser, 

utfører denne foreleseren et arbeid for et offentlig forvaltningsorgan. Opplysninger om honorar 

til en ekstern foreleser er derfor knyttet til arbeid for det offentlige. I denne sammenheng har 

det derfor liten betydning om vedkommende blir lønnet eller honorert med midler fra 

statsbudsjettet, eller institusjonenes selvopptjente midler. Det avgjørende er at institusjonen er 

et offentlig forvaltningsorgan.  

 

Nemnda konkluderte med at opplysninger om honorar, antall fakturerte timer, og utgifter til 

kost og losji for eksterne forelesere, ikke kunne unntas fra offentligheten med hjemmel i offl. § 

13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2.  

 

Resultat: Klagen ble gitt medhold.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2.  

 

 

INNSYN-39-2017 – Vurdering av medforfatterskap  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i et dokument i en sak om vurdering av medforfatterskap.  

 

Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen med henvisning til at store deler av dokumentet 

inneholdt taushetsbelagt informasjon. Deres vurdering var at identiteten til de involverte 

forskerne måtte hemmeligholdes av beskyttelseshensyn, og at dette var opplysninger om 

noens personlige forhold som var taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1.  
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Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan en 

offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte etter fvl. § 13. Det ble 

anført at unntaket i offl. § 13 første ledd gjaldt for opplysninger, ikke dokumentet i sin helhet. 

Dersom det var grunnlag for å unnta enkelte opplysninger, ble det bedt om at disse ble tatt ut, 

og at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet. 

 

Felles klagenemnd mente at dokumentet ikke inneholdt opplysninger om noens personlige 

forhold. Nemndas vurdering var at opplysninger om identiteten til de to forskerne som var 

involvert i saken om medforfatterskap ikke var taushetsbelagte opplysninger etter fvl. § 13 

første ledd nr. 1. Det samme ble konklusjonen for øvrige opplysninger i dokumentet. Ingen av 

opplysningene i dokumentet skulle derfor unntas offentligheten etter offl. § 13 første ledd.  

 

Nemnda viste til at dokumentet var en del av en forskningsetisk sak, og departementet hadde i 

forarbeidene til forskningsetikkloven utredet hvorvidt opplysninger i forskningsetiske saker 

kunne anses som «noens personlige forhold». Departementet hadde uttalt at det skal svært 

mye til for at opplysninger om hvem som har framsatt en påstand, og hvem påstanden er rettet 

mot, kan anses for å være taushetsbelagte opplysninger. Nemnda viste til at dette var en sak av 

stor allmenn interesse, og at det er viktig å praktisere åpenhet i slike saker.  

 

Nemnda vurderte også om innsyn i dokumentet kunne utsettes med hjemmel i offl. § 24 annet 

ledd, jf. forskningsetikkloven § 11, men fant ikke grunnlag for dette siden saken var ferdig 

behandlet.  

 

Resultat: Klagen ble gitt medhold.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 24 annet ledd, jf. 

forskningsetikkloven § 11.  

 

 

INNSYN-40-2017 – Varslingssak om arbeidsmiljø  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i en varslingssak om arbeidsmiljøet. Dokumentene besto i 

hovedsak av referater fra møter som ble gjennomført med de ansatte i forbindelse med 

oppfølging av saken.  

 

Norges tekniske- og naturvitenskapelige universitet avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i 

offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Institusjonens vurdering var at dokumentene inneholdt 

taushetsbelagt informasjon om noens personlige forhold. Institusjonen viste til at de 

taushetsbelagte opplysningene var vidt spredt i dokumentene, og det var krevende å unnta 

direkte identifiserbare opplysninger og sladde disse. I tillegg var saken knyttet til et miljø av 

en mindre størrelse, og dette medførte fare for indirekte identifisering. Deres vurdering var at 

hensynet til vern av varsler måtte veie tungt, og de ønsket ikke at innsyn skulle føre til at 

ansatte vegret seg for å varsle av frykt for innsynsbegjæringer. Videre var deres vurdering at 

dokumentene kunne unntas etter offl. § 12 bokstav c, siden de taushetsbelagte opplysningene 

utgjorde den vesentligste delen av dokumentene.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at opplysninger om hvordan en 

offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte etter fvl. § 13. Det ble 

anført at unntaket i offl. § 13 første ledd gjelder for opplysninger, ikke dokumentet i sin 
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helhet. Dersom det var grunnlag for å unnta enkelte opplysninger, ble det bedt om at disse ble 

tatt ut, og at det ble gitt innsyn i resten av dokumentet.   

 

Felles klagenemnd vurderte at dokumentene inneholdt helseopplysninger som var 

taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og at disse opplysningene måtte unntas etter 

offl. § 13 første ledd. Utover dette kunne ikke nemnda se at dokumentene inneholdt 

opplysninger som kunne si noe om de ansattes personlige egenskaper, eller som var egnet til å 

karakterisere de ansatte som personer.  

 

Nemnda viste til at beskrivelsene av enkeltpersoner var generelle, og ikke kunne sies å skade 

eller utlevere personer på en slik måte som forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 har til 

formål å verne. At medarbeiderne ble lovet taushet av arbeidsgiver kunne være et argument 

for å unnta enkelte belastende opplysninger i en varslingssak, men det kunne ikke være 

avgjørende for vurderingen. Nemnda la ved vurderingen særskilt vekt på at saken var fra 2013, 

og at den var avsluttet hos institusjonen. Nemnda la også vekt på at det er en høyere terskel for 

å unnta opplysninger knyttet til arbeidet for det offentlige enn det som gjelder ellers.   

 

Videre var nemndas vurdering at innholdet i varselet ikke var av en slik art at identiteten til 

varslerne måtte tilbakeholdes. Nemnda la til grunn at partene i saken hadde hatt 

partsrettigheter under behandlingen av saken, og at de personene som bekymringsmeldingen 

gjaldt allerede var kjent med identiteten til varslerne i saken.    

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. Taushetsbelagte opplysninger ble sladdet, og det 

ble gitt delvis innsyn i dokumentet.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-42-2017 – Rapporter fra arbeidsmiljøundersøkelsen ARK 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i rapporter fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) som 

ble gjennomført ved norske universiteter og høyskoler. Innsynskravet ble fremsatt for Norges 

teknisk-naturvitenskapelige universitet. ARK forvaltes av Norges tekniske- og 

naturvitenskapelige universitet, og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i 

universitets- og høyskolesektoren.  

 

NTNU avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1 og 

offl. § 23, jf. e-post av 01.06.2017. Institusjonens vurdering var at opplysninger om 

enkeltpersoners arbeidsforhold var taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og at 

opplysningene i ARK-rapportene ikke var gitt i tilstrekkelig statistisk form, det vil si at alle 

individualiserende kjennetegn var blitt fjernet. Dette gjaldt i særlig grad opplysninger fra 

mindre miljøer hvor det var enkelt å identifisere enkeltpersoner ved å sammenholde 

opplysningene med allmenn tilgjengelig informasjon. Institusjonens vurdering var at ARK-

rapportene også kunne unntas med hjemmel i offl. § 23 første ledd, for å sikre en forsvarlig 

gjennomføring av personforvaltning til det enkelte organ. Blant annet ble det vist til at 

rapportene var ment som grunnlag for interne prosesser med utvikling av arbeidsmiljøet ved 

den enkelte institusjon og avdeling.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det vist til at formålet med innsyn var å se 

hvordan ulike utdanningsinstitusjoner skilte seg fra hverandre når det gjaldt arbeidsmiljø. Det 
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ble vist til at rapportene ble presentert for de ansatte ved den enkelte enheten, og at det i så 

fall måtte forutsettes at alle kjennetegn som kunne identifisere enkeltpersoner allerede var 

fjernet. Det ble også presisert at det ikke ble bedt om innsyn i hva den enkelte ansatte hadde 

svart. Det ble bedt om innsyn i de samlede resultatene på f.eks. institusjons-, fakultets- og 

instituttnivå. Det ble anført at selv om institusjonen skulle komme frem til at enkelte miljøer 

var for små til at rapporten kunne utleveres, betydde ikke det at alle rapportene kunne unntas. 

Det skulle gjøres en konkret vurdering for hvert enkelt tilfelle. Det ble også bestridt at offl. § 

23 første ledd kom til anvendelse. Det ble vist til at rapportene var endelige, selv om arbeidet 

med å følge opp rapportene ved institusjonene ikke var ferdig. Det ble også vist til at innsyn i 

ARK-rapportene var av stor offentlig interesse.  

 

Felles klagenemnd mente at saksbehandlingen ved NTNU hadde vært mangelfull når det 

gjaldt deres vurdering av unntak fra innsyn etter offl. § 23 første ledd. Saken ble derfor sendt 

tilbake til NTNU, og institusjonen ble bedt om å foreta en ny vurdering. Institusjonen ble bedt 

om å vurdere om unntaket i offl. § 23 kom til anvendelse for hver utdanningsinstitusjon, og 

underbygge sine vurderinger med en uttalelse om skadevirkningen fra den aktuelle 

institusjonen.  

 

Etter en ny vurdering ga NTNU innsyn i ARK-rapporter på institusjonsnivå, hvor 

institusjonene hadde en størrelse på over 300 ansatte og minimum fem underliggende enheter. 

NTNU viste blant annet til at ytterligere innsyn ville føre til at de ansattes tillit til 

arbeidsmiljøundersøkelsen ble svekket, og at de ansatte ikke ville delta eller svare sannferdig i 

senere undersøkelser. Dette ville føre til at institusjonene ble fratatt muligheten til systematisk 

evaluering, oppfølging og forbedring av arbeidsmiljøet, og dette ville ikke være i deres 

interesse. NTNU viste til at det det ville være uheldig for arbeidet med sektorens 

arbeidsmiljøutvikling dersom ansatte mistet tillit til undersøkelsen fordi de opplevde at deres 

anonymitet og konfidensialitet ble truet. NTNUs vurdering var at innsyn kunne føre til 

uheldige konsekvenser for institusjonene, og at det forelå en tilstrekkelig fare for skade. De 

konkluderte derfor med at vilkårene i offl. § 23 første ledd var oppfylte.  

 

Avgjørelsen til NTNU ble på nytt påklaget til Felles klagenemnd. I klagen ble det blant annet 

vist til at NTNU ikke hadde underbygget sine vurderinger med en uttalelse om 

skadevirkningen fra den aktuelle institusjon.  

 

Ved sin vurdering av hva som var taushetsbelagte opplysninger mente Felles klagenemnd at 

det var grunn til å skille mellom sammenstilling av de ansattes tilbakemeldinger om 

nærmeste leder, og sammenstilling av de ansattes svar om andre forhold ved arbeidsmiljøet.  

Nemndas vurdering var at sammenstilling av tilbakemeldinger om nærmeste leder ikke var å 

anse som opplysninger om lederens personlige forhold. Disse opplysningene var ikke omfattet 

av taushetsplikten etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og skulle følgelig ikke unntas offentligheten 

etter offl. § 13 første ledd.   

 

Når det gjaldt sammenstilling av de ansattes svar om andre forhold ved arbeidsmiljøet, skilte 

nemnda mellom rapporter som var presentert i plenum ved den enkelte enhet, og rapporter 

som ikke var presentert ved enheten.  

 

Nemnda viste til at ARK-rapportene (jf. NTNUs nettsider om ARK) var opplyst å være en 

sammenstilling av tilbakemeldinger fra de ansatte som hadde besvart 

arbeidsmiljøundersøkelsen. Svarene var bearbeidet på en slik måte at de ikke skulle kunne 

knyttes til den enkelte ansatte. De utsagnene de ansatte skulle ta stilling til var 
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forhåndsutformet, og det ble også brukt en lik mal for alle enheter og grupper. ARK-

rapportene inneholdt heller ikke gjengivelse av ytringer eller tilbakemeldinger som de ansatte 

selv hadde formulert.  

 

NTNU hadde på sine nettsider informert om at den enkelte ansatte ikke skulle kunne 

gjenkjennes i resultatpresentasjonen i ARK-rapporten, slik at leder ikke ville forstå hvem som 

hadde svart hva. Nemnda oppfattet det slik at dette var en grunnleggende forutsetning ved 

gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen. Det skulle derfor ikke foreligge en koblingsfare 

mellom de resultater som fremgikk av ARK-rapporten og den enkelte ansattes identitet.  

 

Etter en samlet vurdering la nemnda til grunn at de rapportene som var blitt presentert for den 

enkelte gruppe eller enhet, ikke inneholdt taushetsbelagte opplysninger etter fvl. § 13 første 

ledd nr. 1, som kunne identifisere de ansatte. Disse rapportene kunne derfor ikke unntas 

offentligheten etter offl. § 13.  

 

Når det gjaldt de ARK-rapportene som ikke var blitt presentert i plenum for den enkelte 

gruppe eller enhet de gjaldt, ville en vurdering av unntak være avhengig av at institusjonen 

sannsynliggjorde at det forelå opplysninger som var omfattet av fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

Videre var det en forutsetning for unntak at disse opplysningene kunne bli identifisert på 

individnivå dersom rapporten ble gitt ut. Ved fare for identifisering, kunne opplysningene i 

disse ARK-rapportene avsløre taushetsbelagte opplysninger om den enkelte ansatte. Disse 

rapportene måtte derfor unntas offentligheten etter offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første 

ledd nr. 1. Nemnda antok at det kunne tas utgangspunkt i en nedre grense på 8-10 svar for å 

unngå en fare for identifisering av enkeltansatte i disse rapportene.  

 

Når det gjaldt ARK-rapporter som ikke var blitt presentert i plenum for den enkelte gruppe 

eller enhet de gjelder - av andre grunner enn fare for identifisering – var nemndas vurdering at 

de ikke kunne unntas i medhold av offl. § 13.  

 

Ved vurdering av unntak etter offl. § 23 første ledd, vurderte flertallet i nemnda (5 av 6) at 

institusjonen ikke i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort eller dokumentert at innsyn i 

rapportene ville kunne skade utviklingen av arbeidsmiljøet ved den enkelte institusjon, på en 

slik måte eller med et slikt omfang, at lovens krav for unntak fra offentlighet etter offl. § 23 

var oppfylt.  

 

En enstemmig nemnd hadde allerede vurdert at faren for identifisering ikke var tilstede for 

ARK-rapporter som var blitt presentert i det konkrete arbeidsmiljøet. Flertallet la derfor til 

grunn at det ikke forelå en konkret fare for at innsyn i disse rapportene ville kunne skade de 

ansattes tillit til undersøkelsen.  

 

Nemnda viste til at ARK- undersøkelsen var et verktøy for utviklingen for sektoren til bruk i 

en helhetlig og systematisk arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen hadde et legitimt og 

viktig formål, og burde av den grunn gjøres offentlig for å ivareta blant annet borgernes og 

medias mulighet til å føre kontroll med forvaltningen. På denne måten ville de gis mulighet til 

å avsløre kritikkverdige og uheldige forhold.  

 

Det kunne videre være gode grunner til at også de ansatte ville ha nytte av, og ønske om, at 

det offentlige fikk innsyn i denne type statistiske rapporter. Innsynsretten legger ikke bare opp 

til kontroll utenfra, men er også en rettsikkerhetsgaranti for de som jobber i forvaltningen 

selv, ved at også forvaltningens medarbeidere vil vite at deres organisasjon er både åpen, 
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gjennomsiktig og underlagt kontroll. Innsyn i rapportene var således med på å styrke 

rettsikkerheten til den enkelte, ivareta den demokratiske deltakelsen og opprettholde tilliten til 

det offentlige.   

 

Etter en helhetlig vurdering fant flertallet i nemnda at ARK-rapportene ikke kunne unntas 

offentligheten med hjemmel i offl. § 23 første ledd.  

 

Felles klagenemnd fattet avgjørelse i saken den 06.11.2017, og innvilget delvis innsyn i 

rapportene. Felles klagenemnd fant at det kunne gis innsyn i ARK-rapportene. NTNU ble 

bedt om å gå gjennom ARK-rapportene som var omfattet av innsynskravet, og innvilge 

innsyn i henhold til nemndas konklusjon.  

 

NTNU sendte deretter inn en anmodning om omgjøring av nemndas avgjørelse om å gi 

innsyn i ARK-rapportene. NTNU viste til at nemnda i sin avgjørelse ikke hadde tatt stilling til 

om de ARK-rapportene som gjaldt NTNU som institusjon kunne unntas etter offl. § 14. Felles 

klagenemnd foretok etter dette en vurdering av offl. § 14 og § 11, men fant ikke grunnlag for 

å endre konkusjonen i sin tidligere avgjørelse, jf. brev av 04.12.2017. Selv om ARK-

rapportene som gjaldt NTNU kunne anses som organinterne dokumenter, mente nemnda at de 

hensyn som lå bak bestemmelsen om merinnsyn i offl. § 11 veide tyngre enn de hensyn som 

kunne begrunne unntak fra innsyn etter offl. § 14.  

 

Etter dette henvendte NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges 

arktiske universitetet og Universitetet i Agder seg til departementet. Departementet fant ikke 

grunnlag for å omgjøre nemndas avgjørelse, men ba likevel Felles klagenemnd om å vurdere 

saken på nytt med bakgrunn i det departementet mente var nye opplysninger fra 

institusjonene, jf. departementets brev av 22.12.2017.  

 

Felles klagenemnd besvarte anmodningen fra departementet i brev av 08.01.2018. Nemnda 

viste til at hjemmelen for omgjøring av vedtak uten klage følger av fvl. § 35. Nemnda mente 

at ingen av alternativene i fvl. § 35 ga grunnlag for å omgjøre vedtaket. Det ble også vist til at 

Felles klagenemnd allerede sommeren 2017 hadde sendt saken tilbake til NTNU for 

ytterligere utredning, i tråd med utredningsplikten. Institusjonene hadde selv ansvaret for at 

opplysninger av betydning for avgjørelsen ble fremlagt under behandlingen av saken. 

Nemndas vurdering var derfor at fvl. § 35 ikke ga hjemmel for en slik saksbehandling som 

departementet hadde anmodet om.  

 

Nemnda fant etter dette ikke rettslig eller faktisk grunnlag for å ta saken opp til ny vurdering.  

 

I brev av 16.01.2018 ba departementet om at universitetene fulgte opp avgjørelsen til Felles 

klagenemnd, og at det ble innvilget innsyn i de opplysninger og dokumenter nemnda hadde 

kommet til skulle være offentlige. Saken ble etter dette endelig avsluttet.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold.   

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Offl. § 23. Offl. § 14 og 

§ 11.  
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INNSYN-48-2017 – Mulig avvik i avhandling 
 

Saken gjaldt krav om innsyn i sak om mulig avvik i en avhandling.  

 

Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen med henvisning til forskningsetikkloven § 11 

og offl. § 24 andre ledd, det vil si utsatt innsyn til saken var avgjort. Institusjonen viste til at 

det følger av forskningsetikkloven § 11 at offl. § 24 andre ledd gjelder for saker om mulige 

brudd på anerkjente forskningsetiske normer etter denne loven. Institusjonens vurdering var at 

det var grunnlag for å utsette offentliggjøring av dokumenter som gjaldt undersøkelse i sak 

om brudd på forskningsetikkloven, frem til saken var avgjort av Forskningsetisk utvalg. 

Angjeldende sak var i et tidlig stadium hvor en ikke kjente omfanget av eventuelle brudd.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det anført at offl. § 24 annet ledd stiller 

krav om at dokumentet faktisk må omhandle handlinger som strider mot formell lov eller 

forskrift hjemlet i lov, og at det også stilles krav til hva som er dokumentets hovedinnhold. 

Dette var også en unntaksregel om utsatt innsyn, og muligheten til unntak falt bort når saken 

var avgjort.  

 

Felles klagenemnd vurderte at det var anledning til å utsette innsyn i dokumentet med 

hjemmel i offl. § 24 andre ledd, annet punktum. Nemnda viste til at dokumentet det var 

begjært innsyn i omhandlet mistanke om brudd på formell lov. Dokumentet var blitt utarbeidet 

av institusjonen med sikte på å undersøke et mulig brudd på formell lov, jf. 

forskningsetikkloven § 11.  

 

Institusjonen hadde opplyst at saken var under arbeid hos Forskningsetisk utvalg. Nemndas 

vurdering var derfor at det var anledning til å utsette innsyn i dokumentet inntil 

Forskningsetisk utvalg hadde undersøkt forholdet og avgitt sin uttalelse.  

 

Ved vurdering av merinnsyn vurderte nemnda at de hensyn som ligger bak 

unntaksbestemmelsen i offl. § 24 annet ledd annet punktum gjorde seg gjeldende, og at de 

veide tyngre enn de hensyn som ligger bak bestemmelsen om merinnsyn i offl. § 11. Felles 

klagenemnd mente at saken i seg selv hadde stor allmenn interesse. Nemnda fant imidlertid at 

innsyn i dokumentet på et tidlig stadium kunne gi et uriktig eller misvisende bilde av saken. 

Innsyn i dokumentet kunne også krenke personvernet til den personen som var mistenkt for 

brudd på formell lov.  

 

Resultat: Klagen ble avslått.  

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. 24 annet ledd, forskningsetikkloven § 11 og offl. § 11.  

 

 

INNSYN-51-2017 – Disiplinærsak  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter i en disiplinærsak. Dokumentene besto av 

kommentarer fra ansatte vedrørende ileggelse av tjenstlige tilrettevisninger.  

 

Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 

13 første ledd. Institusjonenes vurdering var at dokumentene inneholdt taushetsbelagte 

opplysninger om «noens personlige forhold». Institusjonen viste til at Felles klagenemnd 

hadde gitt innsyn i tilrettevisningene i en tidligere sak (nemndas ref. INNSYN-44-2017), men 

deres vurdering var likevel at de ansattes kommentarer til tilrettevisningene var 
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taushetsbelagte opplysninger. Institusjonen mente også at tilrettevisninger skiller seg fra mer 

formaliserte ordensstraffer, og deres vurdering var at allmennheten ikke hadde en berettiget 

interesse i få tilgang til de ansattes egne kommentarer til den reaksjonen de ble ilagt. 

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det blant annet anført at opplysninger om 

hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte etter fvl. § 13, 

selv om det gjelder straffbare forhold. Det ble også anført at unntaket i offl. § 13 første ledd 

gjelder for opplysninger, ikke dokumentet i sin helhet. Dersom det var grunnlag for å unnta 

enkelte opplysninger, ble det bedt om at disse ble tatt ut, og at det ble gitt innsyn i resten av 

dokumentet.  

 

Felles klagenemnd viste til at skriftlige tilrettevisninger allerede var ilagt de tre ansatte, og at 

sakene var å anse som avsluttet. Nemnda viste også til sin avgjørelse i sak 44-2017 (nemndas 

referanse), hvor nemnda innvilget innsyn i de skriftlige tilrettevisningene.  

 

Felles klagenemnd mente at de dokumentene det var begjært innsyn i ikke inneholdt noen 

opplysninger som var taushetsbelagte etter fvl. § 13 første ledd nr. 1. Dokumentene inneholdt 

de ansattes kommentarer til ileggelse av tjenstlig tilrettevisning, og var knyttet til deres arbeid 

for det offentlige. Dokumentene inneholdt en detaljert beskrivelse av deres handlinger og 

bakgrunnen for disse, men dette var ikke opplysninger som var egnet til å karakterisere dem 

som personer. Nemndas vurdering var derfor at dokumentene ikke inneholdt noen 

opplysninger om de ansattes personlige forhold.  

 

I sin vurdering la Felles klagenemnd til grunn at det er en høyere terskel for å unnta 

opplysninger knyttet til arbeid for det offentlige enn det som gjelder ellers. Dette måtte 

særskilt gjelde når dokumentene det var bedt om innsyn i var tilknyttet en sak som lå i 

kjerneområdet for de hensyn offentleglova skal ivareta, og det allmennheten har interesse av å 

få innsyn i. Det ble vist til at det er viktig med tillit fra allmennheten når ansatte i stat og 

kommune inngår offentligrettslige avtaler som gjelder disponering av offentlige midler. Saker 

om mulig misbruk av disposisjonsmyndighet og brudd på habilitetsregler for innkjøp er 

alvorlig, og behovet for allmennheten til å føre kontroll med institusjonen og den enkelte 

tjenestemann er stort. I et slikt tilfelle er det viktig at allmennheten får innsyn i hvordan 

institusjonen velger å sanksjonere de uønskede handlingene. For vurdering av innsynsretten er 

det videre av betydning hvilke faktiske omstendigheter institusjonen legger til grunn for 

reaksjonen. Felles klagenemnd mente videre det var grunn til å understreke at også 

institusjonens behandling av den aktuelle saken er av stor allmenn interesse. Det var således 

ikke bare den enkelte tjenestemann som måtte tåle innsyn, men også institusjonen som sådan.   

 

Nemnda konkluderte med at dokumentene ikke inneholdt opplysninger som var omfattet av 

lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og opplysninger i dokumentene skulle 

derfor ikke unntas offentligheten, jf. offl. § 13 første ledd.  

 

Resultat: Klagen ble gitt medhold.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-55-2017 – Offentlig postjournal 
 



 
44 

Saken gjaldt krav om innsyn i den offentlige postjournalen til Norges tekniske- og 

naturvitenskapelige universitet.  

 

Institusjonen innvilget innsyn i deres offentlige journal fra og med 09.10.2017, og informerte 

om at journal for dokumenter fra januar og fremover ville publiseres så raskt som mulig.  

Når det gjaldt innsyn i tidligere journaler fra 2017 ble det vist til at institusjonen trengte tid til 

å gjennomgå journalene, for å sørge for at personvernet til avsendere/mottakere ble ivaretatt 

før det ble gitt innsyn. Det ble vist til at institusjonen var forpliktet til å fjerne/anonymisere 

taushetsbelagte opplysninger, jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første ledd. Det ble også opplyst om at 

de hadde kapasitetsproblemer, og arbeidet med å besørge informasjonssikkerheten rundt 

dokumentenes metadata var arbeidskrevende. Institusjonen viste også til at de var inne i en 

fusjon. De var klar over at de ikke leverte det de skulle til offentligheten dette året, og 

beklaget dette.   

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget, og kravet om å få utlevert en oppdatert offentlig 

journal ble opprettholdt. I klagen ble det anført at det var i strid med offentleglova å ikke føre 

postjournal. Det ble vist til at institusjonen var pålagt å føre journal etter offl. § 10, jf. 

arkivforskriften § 2-6, og at det fulgte av offl. § 3 at allmennheten hadde en lovfestet rett til 

innsyn i journalen. I klagen ble det også vist til at det var et krav om rask saksbehandling i 

innsynssaker.  

 

Felles klagenemnd viste til at det følger av offl. § 10 første ledd at organet skal føre journal 

etter reglene i arkivloven med forskrifter. Allmennheten har i utgangspunktet rett til innsyn i 

hele journalen til et forvaltningsorgan, jf. «Rettleiar til offentleglova» pkt. 4.4.4.3, samtidig 

som organet er pliktig til å sørge for at taushetsbelagte opplysninger ikke blir allment kjent.  

 

Forklaringen til institusjonen tydet på at journalene ikke var ført fortløpende i henhold til de 

bestemmelser som følger av arkivloven og de tilhørende forskrifter. Felles klagenemnd 

bemerket imidlertid at det falt utenfor nemndas kompetanseområde å føre tilsyn med evt. 

mangler ved journalføringen til institusjonen. Slike forhold kunne tas opp med Riksarkivaren 

eller Sivilombudsmannen.  

 

Nemnda anså det likevel som åpenbart at allmennheten hadde rett til innsyn i institusjonens 

postjournal. Det ble vist til at postjournaler er et helt sentralt dokument for å kunne ivareta 

allmennhetens rett til innsyn etter offentleglova. Institusjonen måtte derfor omgående 

sladde/unnta taushetsbelagte opplysninger om dokumentene, og gi klager innsyn i journalen.   

 

Institusjonen fikk en frist på 14 dager til å etterkomme kravet om innsyn. Nemnda bemerket at 

dersom det ikke ble gitt innsyn innen denne fristen ville dette regnes som et nytt avslag, som 

kunne påklages videre til Felles klagenemnd. Klagen på institusjonens avgjørelse om avslag 

på innsyn i deres postjournal for 2017 i perioden før 09.10.2017 førte dermed frem.  

 

Resultat: Klagen ble gitt medhold.   

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 10.  

 

 

INNSYN-61-2017 – Avskjedssak  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i dokumenter i en avskjedssak mot en ansatt.   
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Universitetet i Stavanger innvilget delvis innsyn i dokumentene. Institusjonenes vurdering var 

at dokumentene inneholdt taushetsbelagte opplysninger, og dokumentene ble derfor sladdet, 

jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1 og offl. § 13.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det vist til at institusjonen hadde sladdet 

hele grunnlaget for avskjedssaken. Det ble anført at opplysninger om hvordan en offentlig 

ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er taushetsbelagte etter fvl. § 13, selv om det gjelder 

straffbare forhold. Det ble vist til at taushetsplikten for offentlig ansatte er snevrere enn for 

andre personer. Dersom det var grunnlag for taushetsplikt for opplysninger i dokumentene, 

ble det bedt om at disse ble tatt ut, og at det ble gitt innsyn i resten av dokumentene. 

 

Etter en ny vurdering mente institusjonen at det var grunnlag for å gi innsyn i flere 

opplysninger enn de opprinnelig hadde gjort. I sin nye vurdering vektla institusjonen at 

advokaten til den ansatte i en pressemelding hadde gjort flere taushetsbelagte opplysninger 

kjent for allmennheten. Institusjonen orienterte den ansattes advokat om innsynskravet, og 

meddelte at det ville bli gitt ytterligere innsyn i saksdokumentene. Advokaten protesterte mot 

at det ble offentliggjort ytterligere informasjon fra saksdokumentene i avskjedssaken. 

Institusjonen oversendte derfor saken til Felles klagenemnd for videre behandling.  

 

Felles klagenemnd vurderte at saksdokumentene inneholdt opplysninger om den ansattes 

personlige forhold. Dette var opplysninger som var egnet til å karakterisere den ansatte som 

person, og som kunne utlevere ham på en uheldig måte dersom de ble kjent.  

 

Når det gjaldt omfanget av de taushetsbelagte opplysningene, mente nemnda at det måtte tas i 

betraktning hvilke opplysninger som allerede var gjort kjent for allmennheten. For disse 

opplysningene var ikke behovet for beskyttelse tilstede lenger.  

 

Nemnda viste til at avskjedssaken hadde vært omtalt i media ved flere anledninger. Den 

ansattes advokat hadde også gjort kjent en rekke opplysninger om avskjedssaken i sin 

pressemelding. Det fremgikk av pressemeldingen at den ansatte selv hadde bedt advokaten om 

å gjøre disse opplysningene kjent. Selv om disse opplysningene i utgangspunktet var omfattet 

av lovbestemt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, var nemndas vurdering at 

taushetsplikten nå ikke var til hinder for at det ble gitt innsyn i opplysningene. Nemndas 

vurdering var at for de opplysningene som allerede var allment kjent, forelå det ikke lenger 

behov for beskyttelse, jf. fvl. § 13a. nr. 3.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. Taushetsbelagte opplysninger ble sladdet, og det 

ble gitt delvis innsyn i dokumentene.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.  

 

 

INNSYN-62-2017 – Varslingsrapport  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i en varslingsrapport. Rapporten ble utarbeidet etter at ledelsen 

ved Universitetet i Oslo mottok et varsel om kritikkverdige handlinger utført av en direktør.  

 

Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen, og viste til at rapporten i det vesentlige 

inneholdt personopplysninger som var underlagt taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd, jf. 
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offl. § 13 første ledd. Institusjonens vurdering var at de taushetsbelagte opplysningene 

utgjorde den vesentligste delen av dokumentet, og at dokumentet kunne unntas i sin helhet 

med hjemmel i offl. § 12 bokstav c. Det ble også anført at rapporten kunne unntas med 

hjemmel i offl. § 23, av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av personalforvaltningen til 

organet. 

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det vist til at saken gjaldt en høyt 

profilert varslersak. Nå som saken var ferdigbehandlet, var det av stor relevans for de ansatte 

å få vite hvordan institusjonen hadde reagert og fulgt opp saken. I klagen ble det også vist til 

at opplysninger om hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling sjeldent er 

taushetsbelagte etter fvl. § 13, selv om det gjelder straffbare forhold. Dersom det var 

grunnlag for å unnta enkelte opplysninger, ble det bedt om at disse ble tatt ut, og at det ble 

gitt innsyn i resten av 

 

Ved vurdering av om rapporten inneholdt taushetsbelagte opplysninger om noens personlige 

forhold, fant nemnda grunn til å skille mellom opplysninger om den ansatte og opplysninger 

om direktøren.  

 

Opplysninger om de ansatte 

Nemnda viste til at enkelte deler av rapporten inneholdt gjengivelse av direktørens notater om 

ansatte ved institusjonen. De ansattes navn var ikke gjengitt i rapporten. Enkelte av 

opplysningene var allerede gjengitt i media i anonymisert form, og måtte uansett anses for å 

være allment kjent. Det var likevel opplysninger i rapporten, spesielt opplysninger knyttet til de 

ansattes helse, men også enkelte personkarakteristikker, som etter nemndas vurdering kunne 

knyttes til enkeltpersoner som var ansatt ved institusjonen. Disse opplysningene måtte anses 

som opplysninger om de ansattes personlige forhold. Nemndas vurdering var at det var en 

koblingsfare for disse opplysningene. Opplysningene var omfattet av lovbestemt taushetsplikt 

etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og måtte unntas etter offl. § 13 første ledd. 

 

Opplysninger om direktøren 

Når det gjaldt de delene av rapporten som omhandlet direktørens handlinger, var nemndas 

vurdering at de ikke var omfattet av taushetsplikt etter fvl. § 13 første ledd nr. 1, og de skulle 

derfor ikke unntas offentligheten etter offl. § 13 første ledd. Nemnda viste til at 

opplysningene i rapporten var knyttet til direktørens stilling og arbeid for det offentlige, og 

var av en slik karakter at det var av stor allmenn interesse at disse opplysningene ble kjent. 

Saken var for øvrig opplyst å være avsluttet fra arbeidsgivers side, noe som hadde betydning 

for nemndas vurdering.  

 

Når det gjaldt de øvrige delene av rapporten, som ikke besto av taushetsbelagte opplysninger, 

vurderte nemnda om de kunne unntas etter offl. § 23 første ledd, men fant ikke grunnlag for 

dette. Nemndas vurdering var at vilkåret i offl. § 23 første ledd om at innsyn må være 

«påkrevd» av hensyn til en forsvarlig personalforvaltning ved organet, ikke var oppfylt i 

saken. Ved vurderingen la nemnda blant annet vekt på at institusjonen hadde meddelt 

offentlig i media at varslingssaken var avsluttet fra arbeidsgivers side. For øvrig hadde 

varslingssaken vært omtalt i media ved flere anledninger, og det var allment kjent at det ble 

varslet om handlingene til direktøren.  

 

Felles klagenemnd mente at det ikke var sannsynliggjort at innsyn i rapporten ville skade 

institusjonens interesser, eller innebære et stort skadepotensial på daværende tidspunkt. At 

innsyn i rapporten kunne medføre en viss ulempe for institusjonens omdømme var ikke 
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tilstrekkelig for å unnta opplysningene i medhold av offl. § 23 første ledd. 

 

Videre var nemndas vurdering at det ikke var grunnlag for å unnta rapporten i sin helhet med 

hjemmel i offl. § 12 bokstav c, slik institusjonen hadde anført. Nemndas vurdering var at 

rapporten ville gi mening og nyttig informasjon, selv om enkelte opplysninger i rapporten 

måtte unntas offentligheten.  

 

Resultat: Klagen ble gitt delvis medhold. Taushetsbelagte opplysninger ble sladdet, og det 

ble gitt delvis innsyn i rapporten.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, offl. § 23 

første ledd og offl. § 12 bokstav c.  

 

 

INNSYN-64-2017 – Pris på rektorportrett  
 

Saken gjaldt krav om innsyn i saksdokumenter om innkjøp av et rektorportrett.  

 

Universitetet i Oslo avslo innsynsbegjæringen med hjemmel i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 

13 første ledd nr. 2. Det ble opplyst at institusjonen betraktet prisen på oppdraget som en 

såkalt enhetspris, som det ville være av konkurransemessig betydning for den aktuelle 

leverandøren å unnta fra offentligheten.  

 

Institusjonens avgjørelse ble påklaget. I klagen ble det vist til at det var av offentlig interesse 

å få innsyn i hva det hadde kostet institusjonen å få produsert rektorportrettet, og hvordan 

reisevirksomheten rundt produksjonen hadde foregått og blitt finansiert. Det ble vist til at 

taushetsplikten gjaldt opplysninger, ikke hele dokumenter. Det ble bedt om at det ble gitt 

innsyn i dokumentene, med en eventuell sladding av taushetsbelagte opplysninger.  

 

Av de saksdokumentene som ble forelagt for Felles klagenemnd fremgikk det kun én pris for 

oppdraget. Det gikk frem av avtalen som var inngått mellom institusjonen og kunstneren at 

denne prisen skulle dekke samtlige utgifter i forbindelse med utføringen av portrettet, herunder 

honorar, reiseutgifter og materialkostnader, og at kontraktssummen skulle utbetales i to deler: 

første del ved kontraktsignering og andre del ved fullføring av portrettet. Oppdraget var 

avsluttet. 

 

Nemnda viste i denne forbindelse til KOFAs uttalelse av 20.01.2011, om at totalpriser i 

utgangspunktet ikke blir regnet som taushetsbelagte opplysninger etter fvl. § 13 første ledd nr. 

2, mens enhetspriser etter visse omstendigheter kan bli ansett som taushetsbelagte 

opplysninger.  

 

Nemndas vurdering var at den prisen som var oppgitt i saksdokumentene måtte anses som en 

totalpris på oppdraget. Det ble vist til at prisen inkluderte også andre utgifter enn honorar, og 

det var ikke oppgitt egne priser/summer hverken for honorar, reiseutgifter eller 

materialkostnader.  

 

Nemnda kunne ikke se at det var godtgjort at offentliggjøring av opplysningene i seg selv ville 

få konkurransemessig betydning for kunstneren. Nemnda viste til at terskelen for hva som 

ansees å være av konkurransemessig betydning må være høy for tilfeller hvor behovet for 

innsyn gjør seg særlig gjeldende.  
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Felles klagenemnd la ved sin vurdering avgjørende vekt på de hensyn offentleglova bygger på.  

Det ble vist til at offentlighetsprinsippet gir en generell adgang til å kunne kontrollere og 

etterprøve demokratiske prosesser og avgjørelser i det offentlige. De demokratiske hensyn og 

kontrollhensyn tilsier åpenhet i saker om disponering av offentlige midler, slik tilfellet var i 

denne saken.  

 

Nemndas vurdering var at opplysningene om totalprisen på rektorportrettet ikke var en 

forretningshemmelighet som var taushetsbelagt etter fvl. § 13 første ledd nr. 2. I alle tilfeller 

var dette mindre sensitive næringsopplysninger, som det ikke var av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde.  

 

Nemnda konkluderte med at det ikke var grunnlag for å unnta opplysningene om innkjøp av 

rektorportrettet, herunder totalprisen for oppdraget, fra offentlig innsyn med hjemmel i offl. § 

13 første ledd., jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2.  

 

Resultat: Klagen ble gitt medhold.  

 

Aktuelle lovbestemmelser: Offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2.  
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Vedlegg: 

1. Sammendrag av vedtak fattet av Felles klagenemnd i 2017 

2. Lovspeil, Straffeloven fra 1902 og straffeloven fra 2005 

3. Korrespondanse mellom Felles klagenemnd og Kunnskapsdepartementet vedrørende 

Innsynssak 42-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKSSAMMENDRAG AV STUDENTSAKER 

1/2017 

Fusk – Plagiat 

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

tekstlikhet mellom deler av studentens besvarelse og en tidligere innlevert besvarelse, uten at 

kildene var oppgitt i besvarelsen.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var plagiat. Det ble lagt vekt på at deler av 

teksten i studentens besvarelse var identisk med tekst fra ulike kilder det ikke var henvist til. 

Nemnda fant det videre bevist at studenten hadde fusket forsettlig. Ved vurderingen av det 

subjektive vilkåret la nemnda avgjørende vekt på omfanget av tekstlikhet, samt at studenten 

hadde erkjent forholdet.  

Felles klagenemnd fant ikke at saken var beheftet med saksbehandlingsfeil, og mente 

studenten hadde hatt mulighet til å ivareta sine interesser i saken på en betryggende måte. 

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

ble stadfestet.  

2/2017 

Fusk - Plagiat 

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

studentens besvarelse og en annen tidligere innlevert besvarelse og pensumboka. Funnene av 

tekstlikhet var til dels overlappende.  

Studenten syntes det var vanskelig å uttrykke seg på norsk, og hadde derfor valgt å bruke en 

tidligere besvarelse som eksempel for sin egen oppgave. Studenten trodde at det kun var 

bøker som trengte kildehenvisninger, og ikke andre studenters besvarelser.  

Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som plagiat, ved at studenten hadde presentert 

noen andres arbeid sitt eget. Nemnda fant det videre bevist at studenten hadde fusket 

forsettlig. Det ble i denne vurderingen lagt vekt på at omfanget av tekstlikheten var 

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

hadde også erkjent å ha brukt kilder, uten å ha oppgitt kilder i tråd med regelverket. 

Nemnda fant det ikke bevist at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse.   

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

ble stadfestet.  



 

3/2017 

Fusk – Plagiat 

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

studentens besvarelse og en annen tidligere innlevert besvarelse, i tillegg til pensumboka. 

Funnene av tekstlikhet var til dels overlappende.  

Studenten hadde brukt en tidligere innlevert besvarelse som eksempel for sin egen oppgave. 

Studenten anså videre ikke den tidligere innleverte besvarelsen som en autorativ kilde, og 

valgte derfor ikke å henvise til den.   

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

blitt presentert som studentens eget arbeid. Nemnda understreket at alle kilder skal oppgis. 

Det ble videre funnet bevist at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av studentens 

skyld la nemnda vekt på omfanget av likhet som var funnet i struktur og oppbygning, og 

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

underbygget studentens subjektive skyld. Nemnda fant ikke at det forelå omstendigheter som 

tilsa at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. Nemnda viste til at studentene i forkant 

av at oppgaven skulle leveres hadde fått tilsendt en e-post som omhandlet kildebruk og 

referanseteknikk. I vurderingen av reaksjon ble det lagt vekt på at studenten var 

førsteårsstudent.  

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

ble stadfestet.  

 

4/2017 

Merknad på politiattesten 

Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisundervisningen på bachelorutdanningen i 

radiografi som følge av at studenten hadde merknader på politiattesten. 

Merknadene knyttet seg til straffeloven (2005) § 231. Politiattesten viste til to forelegg som 

gjaldt innførsel og oppbevaring av et mindre kvantum av narkotiske stoffer.  

Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen. I sin vurdering 

la nemnda særskilt vekt på at forholdene studenten var ilagt forelegg for fant sted for kort tid 

siden. I tillegg viste nemnda til at studenten nettopp hadde gått gjennom en vanskelig periode, 

og inntil nylig hadde hatt behov for behandling og jevnlig oppfølgning. 

For å ivareta sikkerheten til de sårbare gruppene mente 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 radiografi ble stadfestet. 

 

5/2016 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen.  

Under avleggelsen av eksamen ringte studentens mobiltelefon. Telefonen lå da i studentens 

jakke, som han hadde tilgjengelig under eksamen. En gjennomgang av telefonen viste at det 

var lagret flere bilder og andre dokumenter, som var pensumrelevant, på telefonen.  

Studenten har forklart at telefonen ble glemt i jakkelommen fordi han forsov seg på 

eksamensdagen og derfor var for sent ute. Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett 

var fusk, da studenten har hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Felles 

klagenemnd fant videre at studenten hadde handlet grovt uaktsomt da han unnlot å 

kontrollere at telefonen var lagt vekk før eksamenen startet. 

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

ble stadfestet.  

 

6/2016  

Fusk – Plagiat  

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. Det var avdekket 

tekstlikhet mellom studentens besvarelse og ulike kilder.   

Felles klagenemnd fant at saken var beheftet med saksbehandlingsfeil som kunne ha hatt 

betydning for vedtakets innhold. Studenten hadde ikke mottatt skriftlig forhåndsvarsel og det 

var ikke dokumentert at studenten hadde blitt informert om retten til å la seg bistå av advokat. 

Felles klagenemnd mente at dette var grunnleggende rettigheter av sentral betydning for at 

studentene skal ha mulighet til å ivareta sine interesser i saken på en betryggende måte.  

Nemnda mente videre at det ikke kunne utelukkes at manglene kunne ha hatt betydning for 

vedtakets innhold.  

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

 

7/2017  

Merknad på politiattesten 



Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisundervisningen på praktisk-pedagogisk 

yrkesfaglærerutdanning som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knyttet seg til straffeloven (1902) § 162 første ledd. Av forlegget fremkom det at 

studenten var ilagt et forelegg for kjøp av et lite kvantum kokain.  

For noen år siden hadde studenten vært del av et miljø med mye festing, men hadde nå brutt 

med dette miljøet. Hendelsen som fremkom av forelegget var en engangshendelse som fant 

sted da studenten hadde møtt igjen venner fra det gamle miljøet etter en lang periode. 

Studenten forklarte at møtet med politiet ble en oppvekker, og at det satte en stopper for 

denne type festing. Instituttet anbefalte at studenten fikk delta i praksisopplæringen. 

Institusjonens klagenemnd var uenig i instituttets vurdering, og vedtok å utestenge studenten. 

Felles klagenemnd fant etter en helhetlig vurdering at studenten skulle få delta i 

praksisopplæringen på studiet. I vurderingen la nemnda vekt på lovbruddets karakter. 

Nemnda viste videre til at klageren kun ble ilagt et forelegg. I tillegg viste nemnda til at det 

hadde gått relativt lang tid siden lovbruddet fant sted, og at merknaden snart ville slettes fra 

politiattesten. Det ble også lagt vekt på type praksis studenten skulle ut i. Nemnda hadde 

ingen opplysninger om at studenten fremdeles var en del av et miljø som involverer rus og la 

derfor studentens forklaring til grunn i forsvarlighetsvurderingen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om å utestenge studenten fra praksisopplæringen på 

praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere ble opphevet 

 

8/2017 

Fusk – Plagiat  

Saken gjaldt fusk i forbindeleste med innlevering av en hjemmeoppgave. Ved sensurering ble 

det oppdaget tekstlikhet mellom studentens besvarelse og to andre besvarelser som studenten 

tidligere hadde levert. Studenten hadde ikke henvist til sitt tidligere arbeid noe sted i teksten. 

Tekstlikheten utgjorde omtrent en tredjedel av studentens besvarelse.  

Studentens oppfatning var at det ikke var nødvendig å henvise til eget arbeid. Felles 

klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket. Nemnda viste til at det fremgikk av 

institusjonens regelverk at alle anvendte kilder skal oppgis, og at dette også inkluderer eget 

arbeid. I tillegg var det presisert i regelverket at deler av besvarelsen ikke kan ha vært 

innlevert til vurdering tidligere. Nemnda mente videre at studenten hadde handlet forsettlig, 

og fant ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse.  

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

ble stadfestet.  

   

  



9/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av en obligatorisk oppgave. Det 

ble avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og en annen besvarelse innlevert av en 

medstudent. Tekstlikheten utgjorde 30 prosent av studentens besvarelse.  

Studenten forklarte at forholdet skyldes tidsnød. Studenten fikk tilsendt medstudentens 

besvarelse for å rekke å ferdigstille besvarelsen og levere den innen fristen. Studenten 

erkjenner at besvarelsen er svært lik den medstudenten leverte. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. I vurderingen av det objektive 

vilkåret la nemnda avgjørende vekt på at deler av studentens besvarelse var direkte avskrift 

av medstudentens arbeid. I tillegg hadde begge de samme feilene. Felles klagenemnd fant at 

studenten hadde handlet forsettlig. Det ble vist til at studenten hadde erkjent å ha brukt 

medstudentens tekst i forbindelse med oppgaveskrivingen. Nemnda fant ikke at det forelå 

saksbehandlingsfeil som kunne ha virket bestemmende på vedtakets innhold.  

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

ble stadfestet. 

 

10/2017 

Dekning av utgifter til advokatbistand 

Saken gjaldt omgjøring av salærkrav i forbindelse med at en advokat hadde bistått en student 

i forbindelse med en skikkethetssak.  

Underinstansen hadde med hjemmel i uhl. § 4-8 femte ledd satt ned advokatens salær fra 

418.8 timer til 240,75 timer.   

Felles klagenemnd fant, i likhet med underinstansen, at det forelå grunnlag for å justere 

advokatens timebruk i den konkrete saken. Institusjonens klagenemnd hadde vedtatt å sette 

ned deler av salæret i to separate vedtak. Klagefristen for det ene vedtaket allerede var utløpt, 

og advokatens klage i tilknytning til dette vedtaket ble derfor avvist. I tillegg fant nemnda at 

deler av timebruken knyttet seg til arbeid med saker som studenten ikke kan kreve dekket 

med hjemmel i uhl. § 4-8. For øvrig sluttet Felles klagenemnd seg til vurderingene gjort av 

underinstansen, og fant begrunnelsen for deres vedtak saklig og godt begrunnet. 

Resultat: Underinstansens vedtak om å sette ned advokatens salær fra 418.8 timer til 240,75 

timer ble stadfestet 

 

  



11/2017 

Fusk – Plagiat 

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

det avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og ulike kilder det ikke var henvist til.  

Studenten erkjente å ha brukt én av kildene det var avdekket likheter med, i arbeidet med sin 

oppgave. Samtidig mente studenten at flere av likhetene skyldtes at alle tekstene omhandlet 

det samme temaet. 

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. I vurderingen av det objektive 

vilkåret la nemnda avgjørende vekt på omfanget av likhet som var funnet, uten at studenten 

hadde henvist til alle kildene. Lik tekst var heller ikke fremhevet som sitat. Felles 

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

studentens subjektive skyld la nemnda vekt på omfanget av likhet, i tillegg til hvordan lik 

tekst var innarbeidet i studentens besvarelse. 

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

ble stadfestet.  

 

12/2017 

Skikkethet  

Saken gjaldt studentens skikkethet for yrket som psykolog. Særskilt skikkethetsvurdering ble 

igangsatt som følge av at instituttet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger fra andre 

studenter og ansatte.   

Skikkethetsnemnda ved institusjonen mente at studenten oppfylte vilkåret i 

skikkethetsforskrifta § 4 a, b, c, e, f, g og h. Vurderingen var gjort på bakgrunn av de ulike 

bekymringsmeldingene som instituttet hadde mottatt vedrørende studentens oppførsel på 

studiet, og instituttets oppfølging av disse. 

Skikkethetsnemnda mente at studenten hadde utvist en mangelfull forståelse og respekt for 

andres grenser. I tillegg fant skikkethetsnemnda at studenten utviste manglende vilje eller 

evne til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning og det ble vist til at det ikke 

hadde vært mulig å gjennomføre en vurderingssamtale, til tross for flere forsøk fra 

institusjonens side. Det ble videre lagt til grunn at studenten kunne utgjøre en mulig fare for 

pasienter, og at andre studenter og ansatte hadde opplevd studentens atferd som krenkende. 

Institusjonens klagenemnd fant at studenten var uskikket for yrket som psykolog og var enig i 

vurderingene foretatt av skikkethetsnemnda.  

Felles klagenemnd fant at studenten var uskikket for yrket som psykolog. Felles klagenemnd 

mente vilkårene i skikkethetsforskrifta § 4 b, c, e, f og g var oppfylte. Nemnda la spesielt vekt 



på uttalelser fra andre studenter som forklarte at studenten var vanskelig og samarbeide med 

og at studenten utviste en seksualiserende atferd. Nemnda fant på den bakgrunn at det med 

tilstrekkelig grad av sannsynlighet var bevist at studenten viste en manglende vilje eller evne 

til å samarbeide og til å skape tillitsforhold og kommunisere med medstudenter. Videre mente 

nemnda at studenten hadde atferdsproblemer av en slik art at han fungerte svært dårlig i 

forhold til sine studieomgivelser. 

Nemnda fant også at studenten hadde en krenkende adferd ovenfor medstudenter i 

studiesituasjonen. Nemnda la i den forbindelse blant annet vekt på uttalelser fra ansatte og 

medstudenter som beskrev situasjoner hvor klageren ikke overholdt taushetsplikten fra kurs 

hvor medstudentene hadde fortalt om seg selv.  

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

utestengelse i tre år ble stadfestet.  

 

13/2017 

Fusk – Plagiat 

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

tekstlikhet mellom studentens besvarelse og en tidligere innlevert besvarelse og pensumboka.  

Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som fusk. I vurderingen av om det objektive 

vilkåret var oppfylt la nemnda avgjørende vekt på likheten som var avdekket mellom 

studentens besvarelse og kilder det ikke var henvist til. Felles klagenemnd fant også at 

studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av studentens subjektive skyld la nemnda 

vesentlig vekt på omfanget av likhet og måten teksten var innarbeidet i studentens besvarelse, 

som objektive holdepunkter som underbygget studentens skyld. 

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

ble stadfestet.  

 

14/2017 

Fusk – plagiat 

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

rutinemessig plagiatkontroll ble det avdekket likheter mellom studentens besvarelse og en 

tidligere innlevert besvarelse det ikke var henvist til. 

Studenten benektet å ha brukt besvarelsen det var avdekket likheter med i forbindelse med 

oppgaven. Studenten erkjente imidlertid å ha brukt en bok mye i arbeidet med oppgaven, og 

en nærmere gjennomgang viste at boken og medstudentens tekst var identiske. Felles 

klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket forsettlig. I 



vurderingen av det objektive vilkåret la nemnda avgjørende vekt på omfanget av tekstlikhet 

som var avdekket mellom studentens besvarelse og boken, uten at det var henvist til boken 

alle steder hvor dette var påkrevd. Nemnda mente at handlingen måtte ha vært en bevisst 

handling fra studentens side, og la vekt på studentens forklaring og omfanget av likhet som 

var avdekket. Nemnda fant ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. 

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

ble stadfestet. 

 

15/2017 

Fusk – Urettmessig tilgang til eksamen  

Saken gjaldt fusk i forbindelse obligatorisk oppmøte til undervisning. Det oppstod mistanke 

om at studenten hadde fått andre til å føre opp navnet sitt på oppmøtelistene når studenten 

selv ikke var til stede.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten hadde fått medstudenter til å signere for seg på 

oppmøtelistene. Nemnda la i vurderingen vekt på at faglæreren hadde sett studentens navn på 

listen, uten at studenten selv var til stede. I tillegg var det dokumentert at studenten ved flere 

anledninger hadde spurt medstudenter om de kunne signere på studentens vegne. Nemnda 

mente det eneste formålet med denne opptredenen måtte være at studenten ville oppfylle 

oppmøtekravet for å gå opp til eksamen. Nemnda viste til at dette var omfattet av 

institusjonens eksamensreglement og av uhl. § 4-7 første ledd bokstav b og at forholdet 

dermed var fusk.  

Felles klagenemnd fant ikke at saksbehandlingen var beheftet med feil som kunne ha påvirket 

vedtakets innhold.  

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

eksamen og arbeidskravet i det aktuelle emnet ble stadfestet. 

 

16/2017 

Fusk – Plagiat  

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. Det ble oppdaget at 

studenten ikke hadde oppgitt alle kildene på korrekt måte. Et tekstgjenkjenningsprogram 

avdekket et tekstsammenfall på 30 prosent mellom besvarelsen og ulike kilder. 

Studenten forklarte at tekstsammenfallet skyldtes at hun ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til 

reglene om kildebruk, og hvordan man skulle henvise. Felles klagenemnd fant at forholdet 

objektivt sett var fusk. I vurderingen la nemnda avgjørende vekt på likheten som var 



avdekket mellom studentens besvarelse og ulike kilder det ikke var henvist til på korrekt 

måte. Nemnda fant videre at klageren hadde handlet forsettlig.  

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

grunnlag for dette. Det ble vist til at informasjonen var lett tilgjengelig på institusjonens 

nettsider. Felles klagenemnd fant heller ikke at saksbehandlingen var beheftet med feil som 

kunne hatt innvirkning på vedtakets innhold.  

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

stadfestet.  

 

17/2017 

Fusk – plagiat 

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

sensurering ble det oppdaget et tekstsammenfall på 41 prosent mellom studentens besvarelse 

og ulike kilder. 

Studenten stilte seg uforstående til hvordan tekstlikheten kunne ha oppstått, og benektet 

kjennskap til to av kildene det var avdekket likheter med. Felles klagenemnd fant at forholdet 

objektivt sett var fusk og at studenten hadde fusket forsettlig. I vurderingen av det objektive 

vilkåret la nemnda avgjørende vekt på omfanget av tekstlikhet som var avdekket mellom 

studentens besvarelse og de ulike kildene. Nemnda fant ikke å kunne feste lit til studentens 

forklaring, og mente at likhetene som var avdekket var for omfattende til at dette kunne 

skyldes tilfeldigheter. Nemnda mente derfor det måtte ha vært en bevisst handling fra 

studentens side.  

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av arbeidskravet og utestengelse i to 

semestre ble stadfestet. 

 

18/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Det oppstod mistanke om 

fusk da studentens besvarelse var identisk med notater som ble funnet rett utenfor 

eksamenslokalet, samt foreleserens notater.   

Etter en samlet bevisvurdering fant Felles klagenemnd det tilstrekkelig bevist at studenten 

hadde hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen, og at forholdet dermed 

objektivt sett var fusk. Nemnda la vekt på at de samme skrivefeilene gikk igjen i studentens 

besvarelse og notatene som ble funnet utenfor eksamenslokalet. I tillegg hadde både 

besvarelsen og notatene de samme uthevede ordene og like overskrifter. Nemnda viste også 



til at det var avdekket at det var koblet en minnelagringsenhet til en av PCene som ble brukt 

under eksamenen. Felles klagenemnd fant ikke å kunne feste lit til studentens forklaring og 

mente at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av vilkåret om skyld la nemnda 

avgjørende vekt på likhetene som var avdekket mellom studentens besvarelse og notatene, og 

mente dette var objektive holdepunkter som beviste studentens subjektive skyld.   

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

ble stadfestet.  

 

19/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel  

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

det oppdaget at studenten ikke hadde lagt vekk mobiltelefonen sin. 

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret var oppfylt, og la avgjørende vekt på at 

studenten hadde hatt mobiltelefonen sin tilgjengelig under eksamen. I vurdering av 

studentens skyld la nemnda vekt på studentens egen forklaring. Studenten hadde oppdaget 

mobiltelefonen under eksamenen, men valgte ikke å levere den inn, i frykt for at det skulle 

oppstå sak vedørende mistanke om fusk. Nemnda viste til at studenten da bevisst hadde hatt 

mobilen tilgjengelig, og dermed handlet forsettlig.   

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

ble stadfestet.  

 

20/2017  

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en semesteroppgave. Sensoren opplevde at 

studentens besvarelse varierte veldig i språk og struktur, og en nærmere gjennomgang viste at 

studenten hadde lik tekst med flere kilder det ikke var henvist til. 

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

vekt på det store omfanget av likhet som var avdekket mellom studentens besvarelse og 

kilder det ikke var henvist til. Dette ble også vektlagt som et objektivt holdepunkt i 

vurderingen av studentens skyld og nemnda fant at studenten hadde handlet forsettlig.  

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

ble stadfestet.  

 

  



21/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

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

forut for eksamen ble det oppdaget at klageren hadde en kladdebok med notater liggende på 

pulten. 

Studenten hadde tatt med kladdeboka for å bruke den til å besvare oppgaven, og hadde glemt 

at det var notater i den. Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og at 

studenten hadde fusket grovt uaktsomt. I vurderingen la nemnda avgjørende vekt på at 

studenten hadde hatt med et ulovlig hjelpemiddel til bokkontrollen. Etter nemndas vurdering 

var det grovt uaktsomt av studenten å unnlate å kontrollere hjelpemidlene før de ble fremlagt 

for kontroll.  

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

eksamen ble stadfestet. 

 

22/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

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

studenten hadde en mobiltelefon tilgjengelig. 

Studenten kom for sent eksamensdagen, og trodde at mobiltelefonen lå igjen hjemme. Da 

mobiltelefonen begynte å vibrere under eksamenen ble studenten oppmerksom på den og tok 

frem telefonen for å skru den av. Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk 

og la vekt på at studenten hadde hatt en mobiltelefon tilgjengelig under eksamen, uten at dette 

var tillatt som hjelpemiddel på eksamen. Nemnda fant ikke å kunne feste lit til studentens 

forklaring og mente studenten hadde fusket forsettlig. Det ble lagt vekt på at en eksamensvakt 

hadde bedt studenten om å gi fra seg mobiltelefonen før eksamenen startet. I tillegg hadde to 

eksamensvakter sett at studenten hadde hatt telefonen tilgjengelig.  

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

ble stadfestet. 

 

23/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en semesteroppgave. Et 

tekstgjenkjenningsprogram avdekket en likhet på 58 % mellom studentens besvarelse og 

ulike kilder.  



Klageren forklarte at forholdet skyldtes at feil fil ble lastet opp da besvarelsen skulle leveres. 

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 uten at det var henvist til de kildene 

det var funnet likheter med. Nemnda mente også at dette var objektive holdepunkter som 

underbygget studentens subjektive skyld. Nemnda viste videre til at besvarelsen fremstod 

som et ferdig dokument, og ikke at arbeidsdokument som var lastet opp feil, og festet derfor 

ikke lit til studentens forklaring.  

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

ble stadfestet.  

 

24/2017 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

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

mistanke om fusk da studentens besvarelse lignet på en annen students besvarelse, blant annet 

at begge hadde de samme påfallende feilene. Studenten mente forholdet ikke var fusk, og 

påpekte at det ved hjemmeeksamen er tillatt å samarbeide med andre.  

Nemnda mente forholdet objektivt sett var fusk. Det ble lagt vekt på at studenten hadde 

nøyaktig de samme feilene som en medstudent, og at dette måtte skyldes at studentene hadde 

samarbeidet om hva som konkret skulle stå i besvarelsen. Nemnda mente også at dette 

samarbeidet var en bevisst handling fra studentens side. 

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

ble stadfestet.  

 

25/2017  

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med et obligatorisk arbeidskrav i form av muntlige 

presentasjoner. Studentene skulle også levere PowerPoint-presentasjonene sine til faglærer. 

Det oppstod mistanke om fusk da faglærer mente at studenten bare drev høytlesning av sin 

presentasjon. PowerPoint-presentasjonene ble da kontrollert av et tekstgjenkjenningsprogram 

som avdekket likheter med flere kilder. Studenten hadde oppgitt flere kilder i presentasjonen 

sin, men lik tekst var ikke uthevet som sitat. 

Felles klagenemnd kom etter en konkret helhetsvurdering frem til at forholdet objektivt sett 

var fusk. Det ble lagt vekt på at studentens presentasjon hadde flere lysbilder som var hentet 

fra en annen presentasjon uten at dette fremkom klart. I vurderingen av skyld fant nemnda det 

bevist at studenten hadde handlet forsettlig. Det ble i vurderingen lagt vekt på måten tekst fra 



andre kilder var innarbeidet på i studentens presentasjon. Felles klagenemnd vurderte også 

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

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

presentasjonene ble stadfestet.  

 

26/2017 

Fusk – plagiat 

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

likheter mellom besvarelsen innlevert av studentens gruppe og kilder det ikke var henvist til.  

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

likheter med en kilde det ikke var henvist til. Nemnda mente det ikke var avgjørende å bevise 

hvem som hadde skrevet den delen av besvarelsen det var avdekket likheter med, da alle vil 

være ansvarlig for hele besvarelsen. Det ble videre lagt til grunn at studenten hadde handlet 

forsettlig.  

Det ble vurdert om studentene hadde vært i aktsom rettsvillfarelse vedrørende reglene om 

kildebruk. Nemnda viste til at studentene hadde fått i oppgave å «reduce the text (or the case) 

to its core contents». At det ble avdekket likheter med teksten studentene skulle skrive et 

sammendrag av, var etter nemndas vurdering derfor naturlig. Dersom det var nødvendig at 

studentene skulle oppgi teksten de skrev et sammendrag av som kilde, mente nemnda dette 

burde vært spesifisert i oppgaveteksten, siden selve oppgaven var å «reduce the text». I 

tillegg var det da også opplagt for sensor hvilken kilde studenten hadde benyttet i sitt eget 

arbeid. 

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

(Samarbeidspartnerens sak ble behandlet i sak 27/2017) 

 

27/2017 

Fusk – Plagiat  

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

likheter mellom besvarelsen innlevert av studentens gruppe og kilder det ikke var henvist til.  

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

likheter med en kilde det ikke var henvist til. Nemnda mente det ikke var avgjørende å bevise 

hvem som hadde skrevet den delen av besvarelsen det var avdekket likheter med, da alle ville 

være ansvarlig for hele besvarelsen. Det ble videre lagt til grunn at studenten hadde handlet 

forsettlig. Det ble vurdert om studentene hadde vært i aktsom rettsvillfarelse vedrørende 

reglene om kildebruk. Nemnda viste til at studentene hadde fått i oppgave å «reduce the text 



(or the case) to its core contents». At det ble avdekket likheter med teksten studentene skulle 

skrive et sammendrag av, var etter nemndas vurdering derfor naturlig. Dersom det var 

nødvendig at studentene skulle oppgi teksten de skrev et sammendrag av som kilde, mente 

nemnda dette burde vært spesifisert i oppgaveteksten, siden selve oppgaven var å «reduce the 

text». I tillegg var det da også opplagt for sensor hvilken kilde studenten hadde benyttet i sitt 

eget arbeid.  

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

(Samarbeidspartnerens sak ble behandlet i sak 26/2017) 

 

28/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

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

mobiltelefonen sin før eksamen startet, men hadde ikke lagt den vekk. 

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

hjelpemiddel tilgjengelig. Nemnda understreket at det ikke er avgjørende om telefonen er 

påskrudd, og at det heller ikke er krav om at studenten skal ha brukt den. Nemnda mente 

videre at studenten hadde handlet forsettlig. Nemnda la vekt på studentens forklaring hvor det 

fremkom at det var en bevisst handling fra studenten å ha telefonen tilgjengelig. Nemnda fant 

ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. Nemnda vurderte også om saken var 

beheftet med saksbehandlingsfeil, men fant ikke at det var begått feil som kunne ha hatt 

betydning for vedtakets innhold.  

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

ble stadfestet.  

 

29/2017 

Fusk – Plagiat 

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

likheter mellom studentens innleverte besvarelse og en tidligere innlevert bacheloroppgave. 

Det var ikke henvist til den andre bacheloroppgaven noe sted i studentens besvarelse.  

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 

omfanget av likhet som var avdekket mellom studentens besvarelse og den andre 

bacheloroppgaven, uten at den var oppgitt som kilde. Lik tekst var heller ikke uthevet som 

sitat. Det ble også funnet bevist at studenten hadde handlet forsettlig og det ble lagt vekt på 

studentens egen forklaring. 



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

semestre ble stadfestet. 

 

30/2017  

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. En av eksamensvaktene la merke 

til at studenten hadde en mobiltelefon tilgjengelig under eksamen.   

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

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

handlet forsettlig. I vurderingen av klagerens subjektive skyld la nemnda vekt på at flere av 

eksamensvaktene hadde sett at studenten brukte telefonen under eksamen. I tillegg viste 

nemnda til at studenten hadde erkjent å ha fusket.   

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

ble stadfestet.  

 

31/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skriftlig skoleeksamen. Det ble oppdaget at studenten 

hadde et ark i lommen. Studenten forklarte at arket var laget som en del av forberedelsene til 

eksamen, og at han glemte at det lå i lommen.   

Felles klagenemnd kom til at forholdet objektivt sett var fusk da studenten hadde hatt et 

ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig. Nemnda fant videre at studenten hadde opptrådt grovt 

uaktsom da han ikke kontrollerte lommene sine før eksamen startet. Nemnda vurderte om 

studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, og mente at institusjonens regelverk var for 

upresist utformet. Det fulgte av regelverket at det kun var bruk av ulovlige hjelpemidler som 

objektivt sett ville være fusk, og at å ha et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig ville bli ansett 

som forsøk på fusk. Nemnda viste til at grovt uaktsomt forsøk på fusk ikke omfattes av 

regelverket. Siden studentens handling ikke var omfattet av institusjonens regelverk, fant 

nemnda at vedtaket måtte oppheves.   

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

ble opphevet.  

  



32/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

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

hadde en mobiltelefon i jakkelommen.  

Studenten har forklart at han tok på seg jakken, men at han glemte at telefonen da var i 

lommen. Han understreket at telefonen var avskrudd. 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 skyld mente Felles klagenemnd at studenten hadde 

handlet grovt uaktsomt. Det ble lagt avgjørende vekt på det skjerpede aktsomhetskravet som 

stilles til studenter i en eksamenssituasjon, og at studenten skulle ha forsikret seg om at han 

ikke hadde noen ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Nemnda vurderte videre 

om saken var beheftet med saksbehandlingsfeil, men fant ikke noe som tydet på dette. 

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

ble stadfestet.  

 

33/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføring av en skoleeksamen. Under eksamen ble 

det oppdaget at studenten hadde en mobiltelefon tilgjengelig. Studenten har forklart at det 

hele skyldes en forglemmelse, og understreker at telefonen var i flymodus.  

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

hjelpemiddel tilgjengelig. Nemnda viste til at det er uten betydning om telefonen har vært i 

flymodus eller ikke, da internett, bilder og lignende fremdeles uansett vil være tilgjengelig. 

Felles klagenemnd fant vider at klageren hadde handlet grovt uaktsomt, og at det er 

studentene selv som er ansvarlig for å påse at de kun har tillatte hjelpemidler tilgjengelig.  

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

ble stadfestet.  

 

34/2017  

Fusk – plagiat  

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen. Sensor mente studentens besvarelse 

varierte for mye i språk og stilistikk til at den kunne være skrevet av en og samme person. I 

tillegg hadde besvarelsen flere merkelige kildehenvisninger.  



Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt, og det ble lagt vekt på 

omfanget av likheten som var avdekket mellom studentens besvarelse og ulike kilder som det 

ikke var henvist til på korrekt måte. Nemnda fant videre at klageren hadde handlet forsettlig. 

I vurdering av studentens skyld ble det lagt vekt på måten teksten fra kildene var innarbeidet 

på i studentens besvarelse.  

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

ble stadfestet. 

 

35/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en obligatorisk oppgave. Det ble avdekket 

tekstlikhet mellom studentens besvarelse og en tidligere innlevert besvarelse. Studenten 

nektet for å ha brukt besvarelsen det var avdekket likheter med, og mente likhetene måtte 

skyldes bruk av samme faglitteratur.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda la vekt på omfanget av 

tekstlikhet som var avdekket og at studentens besvarelse og den tidligere innleverte 

besvarelsen hadde de samme skrivefeilene. Nemnda viste til at dersom de identiske 

skrivefeilene skyldtes at både studenten og den andre studenten hadde skrevet av samme 

kilde, skulle studenten uansett ha referert til den. Nemnda fant videre at studenten hadde 

handlet forsettlig.  

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

kursgjennomføringen ble stadfestet.  

 

36/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføring av en skriftlig skoleeksamen. Sensor fattet 

mistanke om fusk da studentens besvarelse inneholdt svar på fjorårets eksamensoppgave. 

Studenten forklarte at de ble anbefalt å se på tidligere eksamensoppgaver for å forberede seg 

til eksamen og at likhetene skyldtes dette.  

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

studenten hadde svart på spørsmål fra fjorårets eksamen, i tillegg til at studentens besvarelse 

hadde tekst som var direkte avskrift fra Norsk Standard. Nemnda mente dette beviste at 

studenten hadde hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig. Nemnda mente videre at dette var 

en bevisst handling fra studentens side.   



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

ble stadfestet. 

 

37/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med gjennomføring av en skriftlig skoleeksamen. Det ble 

funnet et notatark inne på et toalett studenten hadde benyttet under eksamen. Notatene lignet 

studentens håndskrift. Studenten erkjente etter hvert forholdet.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. I vurderingen la nemnda vekt på at 

det ble funnet et notatark på toalettet som studenten nettopp hadde benyttet seg av og at 

håndskriften på arket tilhørte studenten. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket 

forsettlig og la avgjørende vekt på studentens forklaring.  

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

stadfestet.  

 

38/2017 

Fusk – Plagiat 

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

besvarelse lignet et løsningsforslag gitt et tidligere år, men oppgavene varierer lite fra år til 

år.   

Etter en konkret helhetsvurdering fant ikke Felles klagenemnd det tilstrekkelig bevist at det 

objektive holdepunktet for fusk var oppfylt. Nemnda la vekt på uttalelsene fra en annen 

professor som sa at likhetene også kunne skyldes at studenten hadde latt seg inspirere av 

faglærerens programmeringsstil. Det fremstod heller ikke som klart for nemnda hvilket 

mandat denne professoren uttalte seg på, og hvilket faktum som lå til grunn for hans 

vurdering. 

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

ble opphevet. 

 

39/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en obligatorisk hjemmeoppgave. Det ble avdekket 

tekstlikhet mellom besvarelsen innlevert av studenten og en annen besvarelse innlevert av en 



medstudent. Medstudentens besvarelse hadde blitt liggende tilgjengelig på et åpent Fronter-

rom i en kort periode før oppgavene skulle leveres.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk. Nemnda la avgjørende 

vekt på omfanget av tekstlikhet som var funnet mellom studentens besvarelse og 

medstudentens tekst, uten at studenten har oppgitt medstudentens arbeid som kilde. Nemnda 

fant det videre bevist at studenten hadde handlet forsettlig. I vurderingen av studentens 

subjektive skyld la nemnda vekt på omfanget av tekstlikhet som var avdekket, i tillegg til 

hvordan teksten var innarbeidet på i studentens besvarelse. Nemnda mente dette var objektive 

holdepunkter som underbygget studentens subjektive skyld.  

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

ble stadfestet.  

 

40/2017 

Fusk – Plagiat 

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

forbindelse med en rutinemessig plagiatkontroll ble det avdekket tekstlikhet mellom 

studentens besvarelse og en besvarelse publisert på internett.  

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 mellom studentens 

besvarelse og den andre publiserte besvarelsen, uten at studenten hadde oppgitt den som 

kilde. Nemnda fant videre at klageren hadde handlet forsettlig. Nemnda fant heller ikke at 

saken var beheftet med saksbehandlingsfeil som medførte at vedtaket var ugyldig. Felles 

klagenemnd fant imidlertid grunnlag for å sette ned reaksjonen vedtatt av underinstansen, 

med hensyn til at saken gjaldt en fersk student. Nemnda viste til at det ifølge praksis er 

normalt å reagere med bare ett semesters utestengelse, selv om det er påvist forsettlig fusk 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

Utestengelsesperioden ble omgjort til ett semester.  

 

41/2017  

Skikkethet 

Saken gjaldt tvil om studentens skikkethet for yrket som sykepleier. Studenten hadde vært 

aktiv student på studiet i nesten syv år da særskilt skikkethetsvurdering ble igangsatt, men 

manglet fremdeles 65 studiepoeng for å fullføre bachelorgraden. Den manglende 

studieprogresjonen skyldtes at studenten hadde strøket 29 ganger på ulike vurderinger, 

herunder syv ganger på medikamentregning.  



Institusjonsansvarlig besluttet å fremme saken for institusjonens skikkethetsnemnd. Det ble 

vist til at studenten utviste en manglende evne til å bli veiledet videre i studieløpet og at 

studenten ikke hadde samarbeidet godt med praksisveilederen. I tillegg ble det trukket frem at 

studenten ikke utviste tilstrekkelig grad av selvinnsikt i egne prestasjoner på studiet.  

Institusjonsansvarlig fant at utvidet veiledning ikke ville være egnet til å hjelpe studenten, da 

det ville være vanskelig å simulere en situasjon som var tilstrekkelig troverdig for at 

studenten kunne utfordres på områdene hvor det var nødvendig med forbedring. Det ble også 

lagt til grunn at det ville medføre risiko for skade av pasienters liv og helse dersom studenten 

skulle delta i praksis på nytt.  

Skikkethetsnemnda fant at studenten var uskikket for sykepleieryrket. Skikkethetsnemnda la 

til grunn at studenten i praksis hadde utvist en uansvarlighet og uaktsomhet som medførte 

risiko for skade av pasienter. Det ble også vist til at studenten hadde fått ekstra oppfølgning 

og veiledning under studiet, men at studenten fremdeles ikke evnet å utføre grunnleggende 

prosedyrer korrekt på egenhånd.  

Institusjonens klagenemnd behandlet saken og fant at vilkårene i skikkethetsforskrifta § 4 

bokstav g) og h) var oppfylte. 

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 veiledning i praktiske sykepleieferdigheter, men være 

relatert til de aktuelle kriteriene i skikkethetsforskrifta.  

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

utestengelse i fem år ble opphevet.  

 

42/2017 

Fusk – Plagiat 

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

det oppdaget en tekstlikhet mellom studentens besvarelse og studentens tidligere innleverte 

bacheloroppgave. Studentens bacheloroppgave var ikke blitt godkjent, da også den hadde 

blitt vurdert som plagiat.    

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Det ble vist til at 

studentens prosjektrapport (og tidligere innleverte besvarelse) hadde likheter med en artikkel 

uten at det var henvist til den i noen av studentens besvarelser. I tillegg hadde studentens 

besvarelse flere henvisninger til en nettside, uten at internettadressen var angitt nøyaktig og 

uten at det var oppgitt når studenten hadde besøkt nettsiden. 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 to semestre, samt annullering av 

bacheloroppgaven ble stadfestet. 

 

43/2017 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

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

tekstgjenkjenningsprogram avdekket at 91 prosent av teksten i studentens besvarelse var 

identisk med 80 prosent av en annen students besvarelse.   

Nemnda fant at det objektive vilkåret var oppfylt. I vurderingen av det objektive vilkåret la 

nemnda vekt på omfanget av likhet som var avdekket mellom studentens og medstudentens 

besvarelser. Dette ble også vektlagt som et objektivt holdepunkt som underbygget studentens 

subjektive skyld. Studenten hadde også erkjent forholdet. Det ble vurdert om studenten hadde 

vært i aktsom rettsvillfarelse, men det ble ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter for dette.  

Utestengelsesperioden ble redusert fra to til ett semester av Felles klagenemnd på bakgrunn 

av lang saksbehandlingstid. 

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

Utestengelsesperioden ble satt til ett semester.  

(Medstudentens sak ble behandlet i 44/2017) 

 

44/2017 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

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

tekstgjenkjenningsprogram avdekket at 80 prosent av teksten i studentens besvarelse var 

identisk med 91 prosent av en annen students besvarelse.   

Nemnda fant at det objektive vilkåret var oppfylt. I vurderingen av det objektive vilkåret la 

nemnda vekt på omfanget av likhet som var avdekket mellom studentens og medstudentens 

besvarelser. Dette ble også vektlagt som et objektivt holdepunkt som underbygget studentens 

subjektive skyld. Studenten hadde også erkjent forholdet. Det ble vurdert om studenten hadde 

vært i aktsom rettsvillfarelse, men det ble ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter for dette.  

Utestengelsesperioden ble redusert fra to til ett semester av Felles klagenemnd på bakgrunn 

av lang saksbehandlingstid. 



Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

Utestengelsesperioden ble satt til ett semester.  

(Medstudentens sak ble behandlet i 43/2017) 

 

45/2017 

Fusk - plagiat 

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

avdekket en tekstlikhet på 42 prosent mellom studentens besvarelse og ulike kilder. 

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 studentens besvarelse fremstod som mer selvstendig enn den 

faktisk var og at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda la vekt på omfanget av likhet som 

var avdekket mellom klagerens besvarelse og de ulike kildene uten at studenten hadde 

henvist til disse kildene løpende i teksten. Lik tekst var heller ikke uthevet som sitat. Nemnda 

mente videre at omfanget av tekstlikhet også var et objektivt holdepunkt som beviste 

studentens subjektive skyld.   

Utestengelsesperioden ble redusert fra to til ett semester av Felles klagenemnd på bakgrunn 

av lang saksbehandlingstid. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. Studenten ble 

utestengt ett semester. 

 

46/2017 

Fusk - plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en semesteroppgave. Studenten erkjente at 

besvarelsen ikke overholdt reglene om kildebruk. Det ble anført at reaksjonen om annullering 

av besvarelsen og utestengelse i ett semester var for streng som følge av at studenten hadde 

bodd kort tid i Norge, og at overgangen til høyere utdanning derfor har vært ekstra vanskelig. 

Felles klagenemnd fant at det objektive og subjektive vilkåret for fusk var oppfylt. Nemnda 

fant ikke at det forelå noen formildende omstendigheter utover at saken gjaldt en 

førsteårsstudent. Underinstansen vedtak ble stadfestet. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av besvarelsen og utestengelse ble 

stadfestet.  

  



47/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Under eksamen ble det funnet et 

notatark på pulten til studenten. Arket var ikke tillatt som hjelpemiddel på denne eksamenen. 

Studenten erkjente straks forholdet, men forklarte at det hele var en forglemmelse. 

Institusjonen festet ikke lit til studentens forklaring og mente det var en forsettlig handling.  

Nemnda fant at det objektive vilkåret var oppfylt. Videre mente de at studenten hadde handlet 

forsettlig, og det ble vist til at studenten ble oppmerksom på arket under eksamenen, men lot 

likevel arket bli liggende.  

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

ble stadfestet.  

 

48/2017 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en skoleeksamen. Det oppstod mistanke da studenten 

skulle levere sin besvarelse og den inneholdt flere ark enn de som hadde blitt utdelt. 

Håndskriften på to av arkene skilte seg også fra håndskriften på de øvrige arkene. 

Institusjonen mente studenten hadde fusket forsettlig, og utestengte studenten i ett kalenderår 

(som berørte tre semestre). Studenten benektet forholdet. 

Felles klagenemnd mente det var tilstrekkelig bevist at studenten hadde fusket. Det ble videre 

lagt til grunn at studenten hadde handlet forsettlig. Felles klagenemnd mente imidlertid at 

utestengelsesperioden i realiteten medførte at studenten ble utestengt i ett og et halvt år, og at 

det ikke var hjemmel for dette. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering ble stadfestet. Felles klagenemnd fastsatte 

utestengelsesperioden til to semestre. 

 

49/2017  

Fusk – Plagiat 

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

studentens besvarelse og ulike kilder det ikke var henvist til. Studenten erkjente at 

besvarelsen hadde manglende kildehenvisninger, men mente reaksjonen med utestengelse i 

ett semester var for streng.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt var fusk. Felles klagenemnd fant også at 

vilkåret om subjektiv skyld var oppfylt i dette tilfellet. Nemnda kunne ikke se at det forelå 



andre formildende omstendigheter enn at dette var studentens første semester på høyere 

utdanning.  

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

ble stadfestet.  

 

50/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk ved innlevering av en bacheloroppgave. Sensor mente besvarelsen var lite 

selvstendig og fant flere avsnitt som inneholdt avskrift fra kilder det ikke var henvist til. 

Studenten mente forholdet bare var en glipp, og at handlingen ikke var forsettlig.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og det ble vist til tekstlikheten som 

var avdekket med ulike kilder det ikke var henvist til og at avskrift heller ikke var markert 

som sitat. I vurdering av studentens subjektive skyld la nemnda vekt på omfanget av 

tekstlikhet som var avdekket, som et objektivt holdepunkt som viste at studenten hadde 

handlet forsettlig.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av bacheloroppgaven ble stadfestet. 

Utestengelsesperioden ble satt ned fra to til ett semester.  

 

51/2017 

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 ulike kilder.  

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

likhet som var avdekket mellom studentens besvarelse og kildene uten at det var henvist til 

disse på foreskrevet vis. Dette ble også vektlagt som objektive holdepunkter i vurderingen av 

studentens skyld, og det ble funnet bevist at studenten hadde handlet forsettlig. Av hensyn til 

at saken hadde blitt liggende i ti måneder før den ble behandlet av institusjonen, ble 

utestengelsesperioden omgjort fra to semestre til ett.   

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

Utestengelsesperioden ble satt ned fra to til ett semester. 

 

52/2017 

Fusk - plagiat  



Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med avleggelsen av en hjemmeeksamen. Det ble 

avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og ulike kilder. En nærmere gjennomgang 

viste at studenten ikke hadde henvist til de kildene han hadde brukt, men oppgitt andre kilder. 

Studenten mente at vedtaket måtte oppheves da saken var beheftet med saksbehandlingsfeil 

og at underinstansens reaksjon om utestengelse i to semestre og annullering av eksamenen 

uansett var en for streng reaksjon. 

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

forsettlig. Nemnda vurderte videre om saken var beheftet med saksbehandlingsfeil, men fant 

ikke grunnlag for dette.   

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

ble stadfestet.  

 

53/2017  

Fusk – plagiat 

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

studentens besvarelse og ulike kilder uten at teksten var markert som sitat. Studenten erkjente 

at besvarelsen hadde manglende sitatmakering, men mente reaksjonen med utestengelse i ett 

semester var for streng og at handlingen ikke kunne anses som forsettlig.  

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

avskrevet tekst ikke var markert som sitat og at dette medførte at det ble umulig å vite hva 

som var studentens egne ord og hva som var hentet direkte fra kilden. Besvarelsen fremstod 

dermed som mer selvstendig enn hva den faktisk var. Nemnda mente videre at studenten 

hadde handlet forsettlig. Det ble også vurdert om studenten hadde vært i aktsom 

rettsvillfarelse, men det ble ikke funnet grunnlag for dette.  

I vurderingen av reaksjon ble det lagt vekt på at saken gjaldt en fersk student.  

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

ble stadfestet.  

 

54/2017 

Fusk – Plagiat 

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

forholdet måtte anses som fusk da besvarelsen i store deler var direkte oversatt fra en artikkel, 

uten at teksten var uthevet som sitat. Studenten forklarte at forholdet skyldtes en 

misforståelse av hvordan sitat skulle markeres og påpekte at kilden var oppgitt løpende i 

teksten og i litteraturlisten.  



Felles klagenemnd fant at forholdet var å anse som fusk. I sin vurdering la nemnda 

avgjørende vekt på at studenten hadde oversatt en artikkel fra engelsk uten å markere dette 

som sitat. Dette ble også lagt vekt på i vurdering av studentens skyld og det ble funnet at 

handlingen var forsettlig. Det ble vurdert om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, 

men det ble ikke funnet grunnlag for dette.  

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

ble stadfestet.  

 

55/2017 

Fusk – plagiat 

Saken ble trukket før møtet. 

 

56/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en bacheloroppgave. Det ble fattet mistanke om fusk da 

et tekstgjenkjenningsprogram avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og ulike 

kilder uten at studenten hadde markert lik tekst som sitat.   

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten hadde fusket på eksamen og la vekt på 

likheten som var avdekket med andre kilder uten at studenten hadde markert lik tekst som 

sitat. Dette ble også vektlagt som objektive holdepunkter i vurdering av studentens skyld og 

det ble funnet at studenten hadde handlet forsettlig. Nemnda vurderte om det forelå 

formildende omstendigheter, men fant ikke grunnlag for å omgjøre underinstansens reaksjon.  

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

bacheloroppgaven ble stadfestet 

 

57/2017 

Advokatsalær 

Saken gjaldt spørsmål om det var anledning til å sette ned salæret til en advokat som hadde 

bistått en student i en fuskesak.  

Fuskesaken måtte tas opp til behandling to ganger av institusjonens klagenemnd, da de ikke 

fant at den var tilstrekkelig opplyst første gang de behandlet den. Bakgrunnen for utsettelsen 

var at det var spesielt vanskelig å forstå innholdet i advokatens anførsler. Etter at vedtaket var 

endelig fremsatte advokaten et krav om dekning av sitt arbeid i forbindelse med saken. 

Timelisten viste at advokaten krevde å få dekket 54,40 timers arbeid. Institusjonen mente 



salærkravet var for høyt og ba klagenemnda vurdere om det var grunnlag for å sette ned 

kravet. Institusjonens klagenemnd mente at advokatens arbeid i forbindelse med saken stod i 

klart misforhold med sakens omfang og satte ned salærkravet til dekning av 25 timers arbeid. 

Advokaten mente all tidsbruk hadde vært helt nødvendig og viste til at bakgrunnen for at han 

hadde jobbet mer med denne saken enn hva som var vanlig i denne type saker var at han 

måtte møte for klagenemnda to ganger. 

Felles klagenemnd bemerket at institusjonen normalt har et langt bedre grunnlag for å 

vurdere om arbeidet advokaten utførte var nødvendig for oppdraget, og at en tilsidesettelse av 

institusjonens skjønnsmessige vurdering bare ville komme på tale dersom skjønnet fremstod 

urimelig eller uforsvarlig. Nemnda mente at en tidsbruk på 25 timer i en fuskesak i 

utgangspunktet er mer enn hva som må anses å være nødvendig, og at skjønnet utvist av 

underinstansen derfor fremstod rimelig. Nemnda bemerket videre at dersom advokaten 

viderefakturerte studenten de timene han ikke fikk dekket av institusjonen ville de informere 

studenten om muligheten for å klage saken inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.  

Resultat: Underinstansen vedtak om nedsettelse av kravet fra 54,40 timer til 25 timer ble 

stadfestet.  

 

58/2017 

Fusk - plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en masteroppgave. Det ble avdekket 

tekstsammenfall mellom studentens besvarelse og ulike kilder, herunder 18 % likhet med en 

tidligere innlevert masteroppgave. Studenten forklarte at forholdet skyltes slurv som følge av 

tidsnød. Det ble også anført at reaksjonen var for streng og at studenten ikke ville ha 

anledning til å fullføre graden dersom det ble fattet vedtak om utestengelse.  

Felles klagenemnd mente at forholdet objektivt sett var fusk og viste til tekstlikheten som var 

avdekket. Nemnda mente videre at studenten hadde handlet forsettlig. Det ble lagt vekt på at 

teksten fra den andre masteroppgaven var gjenfunnet flere steder i studentens besvarelse og at 

den utgjorde en stor del av besvarelsen. Felles klagenemnd fant ikke at det forelå formildende 

omstendigheter i saken. Det ble påpekt at dersom studenten var i en situasjon som medførte at 

vedkommende ikke fikk lagt ned den innsatsen som kreves for å levere en masteroppgave, 

var studenten henvist til å søke om utsettelse av innleveringsfristen. Felles klagenemnd mente 

etter dette at underinstansen vedtak om annullering av besvarelsen og utestengelse i ett 

semester i alle fall ikke var en for streng reaksjon.   

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

semester ble stadfestet.  

  



59/2017 

Fusk – Plagiat 

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

studentens besvarelse og ulike kilder uten at teksten var markert som sitat. Studenten erkjente 

at besvarelsen hadde manglende sitatmakering, men mente reaksjonen i realiteten medførte 

en utestengelse i tre semestre, da utestengelsesperioden ble fastsatt til de to kommende 

semestrene. Det ble anført at dette innebar en usaklig forskjellsbehandling.  

Felles klagenemnd mente det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Nemnda la avgjørende 

vekt på tekstlikheten som ble avdekket. Dette ble også vektlagt som et objektivt holdepunkt i 

vurderingen av studentens subjektive skyld, og det ble funnet at handlingen var forsettlig. I 

vurderingen av reaksjon vurderte nemnda anførslene om at vedtaket var urimelig, og fant at 

utestengelsesperioden burde vært iverksatt umiddelbart.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av semesteroppgaven ble stadfestet. 

Utestengelsesperioden ble endret fra høstsemesteret 2017 og vårsemesteret 2018 til vår- og 

høstsemesteret 2017.  

60/2017  

Fusk – Plagiat  

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

studentens besvarelse og ulike kilder uten at teksten var markert som sitat. Studenten mente 

at forholdet ikke var fusk, men at tekstlikheten kun var et resultat av språklige utfordringer.  

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

forsettlig. Det ble lagt vekt på omfanget av tekstlikhet og manglende kildehenvisning i 

vurderingen av begge vilkårene.  

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

ble stadfestet.  

 

61/2017 

Fusk – Plagiat 

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

sensurering oppdaget sensoren at deler av studentens besvarelse lignet en besvarelse innlevert 

av en annen student. Studenten forklarte at det hadde skjedd noe feil i forbindelse med 

innlevering av dokumentet og at han muligens hadde lastet opp feil fil. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk. Nemnda la vekt på at studentens 

besvarelse var tilnærmet identisk med besvarelsen innlevert av en annen student. I 

vurderingen av skyld viste nemnda til at besvarelsen studenten hadde lastet opp hadde hans 



eget kandidatnummer og at forholdet derfor ikke kunne skyldes at studenten lastet opp 

medstudentens besvarelse ved en feil. Nemnda mente at studenten hadde handlet forsettlig.  

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

ble stadfestet.  

 

62/2017 

Skikkethet 

Saken gjaldt tvil om en student var skikket for yrket som sykepleier.  

Saken ble reist på bakgrunn av to tvilsmeldinger innlevert av to medstudenter. 

Medstudentene følte seg trakassert av studenten og forklarte at de hadde mottatt flere 

seksualiserende meldinger. Studenten hadde også fortsatt å sende meldinger selv etter de 

hadde gitt beskjed om at de ikke ønsket dette, noe som opplevdes som svært ubehagelig.  

Studenten deltok på en vurderingssamtale og det ble fattet vedtak om utvidet oppfølgning og 

veiledning i form av flere samtaler mellom studenten og en ekstern veileder. I veiledningen 

ble studenten bedt om å gi sitt syn saken og fortelle om hvordan det opplevdes at to 

medstudenter hadde sendt inn tvilsmeldinger på bakgrunn av meldingene. Studenten mente 

dette var en overreaksjon, og at selv om meldingene hadde seksuelt innhold, var de innenfor 

det som burde tåles. På spørsmål svarte studenten videre at det ikke er noe problem å innlede 

et forhold til en pasient dersom pasienten tar initiativet og ikke helsearbeideren. På den 

bakgrunn mente studenten at det er vanskelig å respektere helsepersonelloven som forbyr 

dette. Etter fire samtaler med ekstern veileder opplevde ikke veilederen at studenten viste 

tegn til endring i oppførsel og oppfatning. Institusjonsansvarlig innkalte derfor studenten til 

en ny samtale. Studenten uttalte at veiledningen og samtalene ikke hadde medført noen 

endring, og at innholdet i meldingene fremdeles er innenfor hva folk burde tåle.  

Da veiledningen ikke hadde medført de nødvendige endringene i studentens oppførsel 

oversendte institusjonsansvarlig saken til skikkethetsnemnda. På bakgrunn av 

institusjonsansvarliges innstilling oversendte skikkethetsnemnda enstemmig en innstilling til 

klagenemnda hvor studenten oppfyller alle kriteriene i skikkethetsforskrifta § 4.  

Klagenemnda fant også at studenten utgjorde en fare for fremtidige pasienters liv, fysiske og 

psykiske helse eller rettigheter. De understrekte at det er vanskelig å vurdere studentens 

faglige forutsetninger for studiet, siden tvilsmeldingene ble sendt inn allerede første semester. 

Samtidig mente de det er klart at studenten ikke har de personlige forutsetningene som kreves 

for å kunne bli sykepleier. De viste til at studenten har fått utvidete veiledning, uten at dette 

hadde medført de nødvendige endringene, og de kunne heller ikke se at en annen form for 

veiledning ville vært bedre.  

Felles klagenemnd bemerket innledningsvis at erfaringsgrunnlaget for studenten på studiet 

var lite. Studenten hadde for eksempel ikke vært ute i praksis ennå, og at det derfor var 



vanskelig å vite hvordan studenten faktisk ville opptre i møte med pasienter. Samtidig fant 

nemnda at saken var tilstrekkelig dokumentert og at det var mulig å fatte vedtak i saken.  

Felles klagenemnd la i vurderingen av studentens skikkethet vekt på meldingene som 

studenten hadde sendt og hvordan studenten selv vurderte disse i etterkant. Nemnda mente at 

dette ga et klart inntrykk av at studenten manglet den grunnleggende forståelsen for hva som 

ligger til rollen som sykepleier og at han hadde en tendens til å seksualisere relasjoner med 

andre mennesker. Selv om studenten kun hadde vært student i ett semester, mente nemnda at 

forholdene som var dokumentert var såpass alvorlige og urovekkende at det knyttet seg stor 

usikkerhet til om studenten hadde de egenskapene som kreves i møte med pasienter i ulike 

situasjoner. Felles klagenemnd fant derfor at det med tilstrekkelig grad av sannsynlighet var 

bevist at studenten ikke kunne fungere som sykepleier på nåværende tidspunkt.  

I nemndas vurdering av utestenging fant ikke nemnda grunnlag for å utestenge studenten i 

fem år. Utestengelsesperioden ble derfor omgjort til tre år. 

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

stadfestet. Utestengelsesperioden ble satt ned fra fem til tre år.  

 

63/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en bacheloroppgave. Et plagiatprogram 

avdekket likheter mellom studentens bevarelse og en tidligere innlevert besvarelse. Sensor 

gikk manuelt gjennom teksten og fant i tillegg flere setninger som var direkte kopiert fra flere 

artikler på internett.   

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

var avdekket, sammenholdt med de manglende kildehenvisningene, beviste at studenten 

hadde plagiert sitt eget og andres arbeid, og at dette medførte at besvarelsen var preget av 

manglende selvstendighet. I vurderingen av studentens skyld la nemnda vekt på omfanget av 

tekstlikhet som objektive holdepunkter som underbygget studentens subjektive skyld. 

Felles klagenemnd mente at en reaksjon om to semestres utestengelse og annullering av 

bacheloroppgaven fremstod som en passende reaksjon i denne saken. 

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

bacheloroppgaven ble stadfestet.  

  



64/2017 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell hjemmeeksamen. Et 

tekstgjenkjenningsprogram avdekket at 45 prosent av teksten i studentens besvarelse var 

identisk med 49 prosent av besvarelsen innlevert av en medstudent. 

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. 

Studentene hadde for øvrig også erkjent å ha arbeidet sammen. I vurderingen av studentens 

subjektive skyld la nemnda vekt på omfanget av likhet som var avdekket. Nemnda mente 

dette var et objektivt holdepunkt som beviste at studenten og medstudenten bevisst hadde 

samarbeidet og at dette samarbeidet gikk utenfor de tillatte rammene. 

Nemnda vurderte videre om saken var beheftet med saksbehandlingsfeil som medførte at 

vedtaket måtte anses som ugyldig, men fant ikke grunnlag for dette.  

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 eksamen 

ble stadfestet.  

(Medstudentens sak ble behandlet i sak 67/2017) 

 

65/2017 

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, herunder en 

besvarelse innlevert av studenten selv.  

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, uten at alle kilder var oppgitt 

og uten at lik tekst var markert som sitat. Dette medførte etter nemndas syn at besvarelsen 

fremstod som mer selvstendig enn hva den faktisk var. Dette ble også vektlagt som objektive 

holdepunkter som underbygget studentens subjektive skyld.  

Nemnda fant ikke at det forelå formildende omstendigheter i saken, og mente at vedtaket om 

annullering av eksamen og utestengelse i to semestre var en passende reaksjon. 

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

ble stadfestet. 



 

66/2017 

Fusk – Plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en hjemmeeksamen. En plagiatkontroll 

viste at likheten utgjorde 49 prosent av studentens besvarelse. Likheten knyttet seg i 

hovedsak til en tidligere innlevert besvarelse av studenten selv og en tidligere innlevert 

bacheloroppgave.  

Nemnda mente at forholdet objektivt sett var fusk. I vurderingen så nemnda bort fra likhetene 

som var avdekket med studentens eget arbeid, da dette ikke var omfattet av institusjonens 

objektive beskrivelse av fusk i eksamensreglementet. Nemnda fant imidlertid at likhetene 

avdekket med den andre bacheloroppgaven var såpass omfattende at det måtte anses bevist at 

studenten hadde presentert noen andres arbeid som sitt eget. Dette ble også vektlagt som et 

objektivt holdepunkt som underbygget studentens subjektive skyld.   

Nemnda fant ikke at det forelå formildende omstendigheter i saken, og at utestengelse i to 

semestre og annullering av oppgaven var en passende reaksjon,  

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

ble stadfestet.  

 

67/2017 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en individuell hjemmeeksamen. Et 

tekstgjenkjenningsprogram avdekket at 49 prosent av teksten i studentens besvarelse var 

identisk med 45 prosent av besvarelsen innlevert av en medstudent. 

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. 

Studentene hadde for øvrig også erkjent å ha arbeidet sammen. I vurderingen av studentens 

subjektive skyld la nemnda vekt på omfanget av likhet som var avdekket. Nemnda mente 

dette var et objektivt holdepunkt som beviste at studenten og medstudenten bevisst hadde 

samarbeidet og at dette samarbeidet gikk utenfor de tillatte rammene. 

Nemnda vurderte videre om saken var beheftet med saksbehandlingsfeil som medførte at 

vedtaket måtte anses som ugyldig, men fant ikke grunnlag for dette.  

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 eksamen 

ble stadfestet.  



 

68/2017 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en skoleeksamen. En eksamensvakt fikk 

mistanke om at studenten hadde en mobiltelefon tilgjengelig, noe som viste seg å stemme.  

Felles klagenemnd fant at klageren objektivt sett hadde fusket på eksamen, da studenten 

hadde en mobiltelefon tilgjengelig under eksamen, uten at den var tillatt som hjelpemiddel. I 

vurderingen av studentens skyld la nemnda vekt på at mobiltelefonen var plassert i studentens 

bukselinning. Nemnda mente dette beviste at handlingen var forsettlig utført. 

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

ble stadfestet.  

 

69/2017 

Merknad på politiattest 

Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisopplæringen på barnehagelærerutdanningen 

som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knyttet seg til straffeloven (2005) § 231 første ledd. Av dommen fremkom det at 

studenten desember 2015 begikk flere straffbare handlinger, blant annet for besittelse av 

cannabis fordelt i flere ziplock-poser, samt for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første 

ledd for kjøring i påvirket tilstand.   

Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisperioden. Nemnda la i 

avgjørelsen vekt på at de straffbare forholdene fant sted nylig. I tillegg vektla nemnda at 

studenten ble tatt med besittelse av hasj av et slikt kvantum at det innebar spredningsfare.   

Det ble også vist til at studenten var dømt for overtredelse av vegtrafikklovgivningen ved å 

kjøre bil i ruspåvirket tilstand. 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 hadde mye å bidra med i arbeidet med barn og unge, og at 

studenten nå var rusfri. Nemnda mente likevel at hensynet til beskyttelse av mindreårige og 

andre sårbare grupper måtte få avgjørende betydning i saken. På bakgrunn av disse 

hensynene mente nemnda at studenten måtte vise stabilitet over en lengre periode før 

vedkommende kunne delta i praksisopplæringen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten skulle utestenges fra praksisopplæringen 

på bachelorutdanningen i barnehagelærer ble stadfestet.  



70/2017 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen. Studenten avla eksamen i emnet for 

andre gang, og hadde tidligere fått tilbakemelding om å være påpasselig med sitatbruken og 

kontrollere litteraturlisten. Da studenten leverte besvarelsen på nytt ble den kontrollert av 

sensor som fant store likheter med en bok som var oppgitt som kilde, men uten at lik tekst var 

markert som sitat.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket og det ble lagt vekt 

på omfanget av likhet, uten at boken var oppgitt som kilde løpende i teksten eller at lik tekst 

var markert som sitat. Dette ble også vektlagt i vurderingen av studentens subjektive skyld, 

sammenholdt med at studenten flere steder i teksten hadde foretatt mindre justeringer. 

Nemnda vurderte 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. 

 

71/2017 

Fusk - plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en semesteroppgave. En plagiatkontroll avdekket 

tekstlikhet mellom studentens besvarelse og seks ulike kilder som ikke var korrekt oppgitt 

som kilder.  

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

avgjørende vekt på likheten som var avdekket med en tidligere innlevert semesteroppgave i 

samme emnet, som det ikke var henvist til. I vurderingen av subjektiv skyld vektla nemnda 

både omfanget av tekstlikhet og måten teksten var innarbeidet på i besvarelsen. Nemnda 

vurderte om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant ikke grunnlag for dette. 

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

ble stadfestet. 

 

72/2017 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av et førsteutkast til en 

semesteroppgave. Innleveringen var et obligatorisk arbeidskrav som måtte være bestått for at 

studentene skulle få levere den endelige besvarelsen. Studenten forklarte at det var feil fil 

som var blitt lastet opp.  



Nemnda mente at forholdet objektivt sett var fusk, og viste til omfanget av tekstlikhet som 

var avdekket, uten at lik tekst var markert som sitat. Nemnda mente at studenten hadde 

handlet grovt uaktsomt ved å unnlate å kontrollere at det var korrekt fil som ble lastet opp. 

Felles klagenemnd fant ikke at det forelå noen formildende omstendigheter i saken og 

stadfestet underinstansens reaksjon. 

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

semester ble stadfestet. 

 

73/2017 

Dokumentfalsk 

Studenten hadde søkt og fått tilbud om opptak til institusjonen gjennom ERSAMUS+ 

utvekslingsprogram. Dette utvekslingsprogrammet gir studentene mulighet til å være student 

ved et annet universitet for ett år. Grunnlaget for opptak var dokumentasjon på fullført 

bachelorgrad ved et utenlandsk universitet og nominasjon fra dette universitetet ved professor 

Jordi Segales. 

Da studenten hadde studert i ett år mottok institusjonen en ny nominasjon av en student med 

nesten det samme navnet. Institusjonen tok da kontakt med det utenlandske universitetet for å 

få oppklart om nominasjonene gjaldt samme student. Universitetet kunne da informere om at 

de aldri hadde hatt noen student ved det navnet som var nominert, og de heller aldri hadde 

hatt noen ansatt ved navn Jordi Segales. 

Studenten forklarte at det ikke var han som hadde levert dokumentasjonen, men at dette var 

gjort via et utenlandsk byrå som tilbyr slike tjenester. Det ble derfor anført at det ikke var 

studenten selv som hadde forfalsket dokumentasjonen.  

Felles klagenemnd bemerket innledningsvis at de ikke har myndighet til å overprøve vedtaket 

fattet med hjemmel i uhl. § 3-8, og at de kun vil prøve de delene av vedtaket som er fattet 

med hjemmel i uhl. §§ 4-7 og 4-8.  

Nemnda fant det bevist at studenten hadde skaffet seg adgang til eksamen ved bruk av et 

falskt vitnemål, og at forholdet var omfattet av uhl. § 4-7 bokstav a. Nemnda la avgjørende 

vekt på uttalelsene fra den utenlandske utdanningsinstitusjonen om at nominasjonen ikke 

kom fra dem. Dette ble også understøttet av studentens egen forklaring. Nemnda mente det 

ikke var avgjørende at studenten hadde benyttet seg av et byrå i søknadsprosessen, da 

studenten i alle tilfeller måtte være klar over at byrået måtte levere inn forfalsket 

dokumentasjon i studentens navn.   

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av alle avlagte eksamener og prøver ved 

institusjonen, samt utestengelse i to semester ble stadfestet.  

 



74/2017 

Fusk – plagiat  

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med gjennomføringen av en mappeeksamen. 

Sensor avdekket store likheter mellom en av studentens innleverte besvarelser og en 

besvarelse levert av en medstudent. Studenten forklarte at det var feil fil som var blitt lastet 

opp. Studenten var ny i landet og syntes emnet var vanskelig og hadde derfor fått tilsendt en 

medstudents besvarelse som kunne brukes til inspirasjon. 

Felles klagenemnd mente forholdet objektivt sett var fusk og at studenten hadde levert inn en 

besvarelse utarbeidet av noen andre. I vurderingen ble det lagt vekt på likhetene som var 

avdekket og studentens forklaring. I vurderingen av subjektiv skyld mente nemnda at 

studenten hadde handlet forsettlig, og at forholdet ikke kunne skyldes at studenten hadde 

lastet opp feil fil. I vurderingen la nemnda særlig vekt på at studenten hadde gjort endringer i 

besvarelsen i forhold til medstudentens besvarelse. Felles klagenemnd fant heller ikke at det 

forelå formildende omstendigheter i saken.  

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

mappeeksamen ble stadfestet. 

 

75/2017 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen. Det ble avdekket at 

flere avsnitt i studentens besvarelse var identisk med kilder uten at lik tekst var markert som 

sitat.  

Felles klagenemnd fant at studentens besvarelse framstod som mer selvstendig enn hva den 

faktisk var og at forholdet objektivt sett var fusk. I vurderingen ble det lagt vekt på omfanget 

av likhet og den mangelfulle kildehenvisningen. Nemnda fant at studenten hadde handlet 

forsettlig. I vurderingen av subjektiv skyld la nemnda avgjørende vekt på omfanget av likhet 

og på måten lik tekst var innarbeidet i besvarelsen.  

I vurderingen av reaksjon la nemnda vekt på at saksbehandlingstiden hadde vært 

uforholdsmessig lang. 

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

ble stadfestet.  

 

  



76/2017 

Merknad på politiattest 

Saken gjaldt vedtak om utestengelse fra praksisundervisningen på vernepleierutdanningen 

som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

I forbindelse med oppstart på studiet framla studenten en politiattest som hadde merknader 

tilknyttet strl. (1902) § 164. Av dommen fra høsten 2016 fremkom det at studenten var dømt 

for erverv og oppbevaring av ulike typer narkotiske stoffer, i tillegg til flere andre lovbrudd, 

herunder overtredelse av vegtrafikkloven og våpenloven. I forbindelse med saken hadde 

studenten fremskaffet dokumentasjon fra ulike behandlingsinstitusjoner hvor det fremkom at 

studenten hadde hatt godt utbytte av behandlingene han hadde fått, og nå var rusfri.  

Felles klagenemnd mente at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen. I vurderingen 

la nemnda særlig vekt på at studenten var dømt for alvorlige forhold for relativt kort tid siden. 

Det ble vist til at studenten i forbindelse med praksisopplæring ville kunne komme i kontakt 

med sårbare personer, og at hensynet til denne gruppen måtte gå foran hensynet til studentens 

ønske om å bli vernepleier. Nemnda påpekte videre at studenten også var dømt for 

overtredelse av våpenloven og vegtrafikkloven. Selv om overtredelse av disse bestemmelsene 

i seg selv ikke danner grunnlag for sak om merknad på politiattest, mente nemnda at klageren 

ved slike handlinger utsatte seg selv og andre for fare, og at disse momentene var av 

betydning for vurderingen av studentens egnethet. Nemnda mente at studenten måtte vise til 

stabilitet over en vesentlig lengre periode før det er forsvarlig at vedkommende får delta i 

praksisopplæringen på vernepleierstudiet.  

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten utestenges fra praksis ble stadfestet. 

 

77/2017 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en bacheloroppgave. Oppgaven ble 

innlevert av studenten og en medstudent i samarbeid. I forbindelse med en rutinemessig 

plagiatkontroll ble det avdekket likheter mellom besvarelsen og en artikkel tilgjengelig på 

internett. Artikkelen var ikke oppgitt som kilde noe sted i besvarelsen.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk og la i vurderingen avgjørende 

vekt på tekstlikheten som var avdekket, uten at kilden var korrekt oppgitt. Dette, sammen 

med måten teksten fra artikkelen var innarbeidet på i besvarelsen, ble vektlagt som objektive 

holdepunkter i vurderingen av studentens subjektive skyld. Nemnda vurderte videre hvorvidt 

studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant ikke grunnlag for dette. Felles 

klagenemnd fant heller ikke at det forelå formildende omstendigheter.  

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

ble stadfestet. 



 

78/2017 

Merknad på politiattest 

Saken gjaldt utestengelse fra praksis på faglærerutdanningen for kroppsøving grunnet 

overtredelse av strl. (1902) § 164. Av dommen fra 2016, som politiattesten viste til, fremkom 

det at studenten ble dømt for oppbevaring av narkotika. Studenten forklarte at forholdet 

skyldes selvmedisinering, men at dette var et tilbakelagt kapittel.  

Felles klagenemnd fant, etter en konkret helhetsvurdering, at studenten måtte utestenges fra 

praksisopplæringen på faglærerutdanningen. I vurderingen fremhevet nemda at man som 

lærer fungerer som rollemodell for elevene og at dette også gjaldt for studenter i praksis. 

Nemnda mente det derfor er viktig at studentene er bevisste, og at de har klargjort sine 

normer og holdninger i relasjon til egen rolle og bruk av rusmidler. Nemnda la videre vekt på 

at studenten var dømt for oppbevaring av flere typer narkotiske stoffer og fremdeles var 

under prøvetid. I tillegg påpekte nemnda at lovovertredelsen fant sted da studenten var i 

voksen alder og at forholdet derfor ikke kunne ses på som et tilfelle av en utprøvende 

ungdomstid. Nemnda fant at hensynet til beskyttelse av mindreårige måtte få avgjørende 

vekt. På den bakgrunn mente nemnda at studenten måtte vise stabilitet over en lengre periode, 

før det er forsvarlig at vedkommende får delta i praksisopplæringen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen 

på faglærerutdanningen for kroppsøving ble stadfestet.  

 

79/2017  

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av en bacheloroppgave. Det ble 

avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og tre andre tidligere innleverte 

bacheloroppgaver. De tre bacheloroppgavene var ikke oppgitt som kilder i studentens 

besvarelse. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, og la vekt på omfanget av 

tekstlikhet som var avdekket. Dette ble også vektlagt som et objektivt holdepunkt som 

underbygget klagerens skyld i vurderingen av det subjektive vilkåret. I denne vurderingen ble 

det også vektlagt hvordan teksten fra de andre oppgavene var innarbeidet i klagerens 

besvarelse, i tillegg til at skrivefeil i bacheloroppgavene ble gjenfunnet i studentens 

besvarelse. Felles klagenemnd fant ikke at det forelå formildende omstendigheter som var av 

avgjørende betydning for reaksjonsfastsettelsen.  

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

ble stadfestet 
 



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 2017.  

 

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 

§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 

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
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


§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%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


 

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


§309 §203 

§310 ny 

§311 §204a 

§312 §197 

§314 §199 

§327 §267, §268 første ledd 

§328  §268 andre og tredje ledd 
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling Saksbehandler 
Erling H. 
Dietrichson 
22 24 75 53 

Innsyn i arbeids- og klimaundersøkelsen Ark 

Vi viser til spørsmål om innsyn i Ark.  

 

Bakgrunn 

Felles klagenemnd har behandlet klage fra Forskerforum på NTNUs avgjørelse av 

innsynsbegjæring i arbeidsmiljøundersøkelsen Ark. Universitetene er svært negative til dette. 

De mener at avgjørelsen innebærer at det både vil bli gitt innsyn i taushetsbelagte 

opplysninger og at det vil gjøre arbeidet med arbeidsmiljøet vesentlig vanskeligere, og 

ønsker at departementet skal forhindre at det blir gitt innsyn. 

 

Departementet kan omgjøre vedtak uten klage, jf. forvaltningsloven § 35, men har ikke 

funnet grunnlag for dette. Departementet har fått presentert saksgangen, også i klagesaken, 

og de vurderingene universitetene tidligere har gjort og som de mener tilsier at det ikke skal 

gis innsyn. Departementet har også fått et eksempel på hva det vil bli gitt innsyn i hvis 

universitetene må følge opp klagenemndens avgjørelse. Departementet har lagt til grunn at 

dette ikke har gitt grunnlag for å omgjøre vedtaket. 

 

Opplysninger fra møte med UiO og NTNU 18. desember 2017 

Departementet og UiO og NTNU hadde et møte 18. desember 2017. Der understreket 

universitetene at offentlighet er det helt klare utgangspunktet, men at det er behov for å 

unnta de aktuelle opplysningene. Universitetene mener at avgjørelsen til klagenemnden 

innebærer at det både vil bli gitt innsyn i taushetsbelagte opplysninger og at det vil gjøre 

arbeidet med arbeidsmiljøet vesentlig vanskeligere.  

 

Universitetene viste til at de aktuelle fremstillingene fra Ark ikke viser endelige beslutninger 

eller tiltak. Hvis de ikke brukes etter hensikten kan de gi et galt inntrykk, både av 
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arbeidsmiljøet og hvordan det jobbes med. Universitetene er svært bekymret for at 

offentliggjøring vil innebære at ansatte ikke svarer oppriktig på undersøkelsene.  

 

Universitetene viste til at konsekvensene ved å gi innsyn høyst sannsynlig innebærer at 

undersøkelsen avvikles i sin nåværende form. Universitetene har hatt betydelige kostnader til 

å utvikle undersøkelsen, og den tar nå også i bruk i andre land enn Norge. Dersom det gis 

innsyn og undersøkelsen avvikles, må det utvikles eller anskaffes nye verktøy for å jobbe 

med arbeidsmiljøet. For øvrig viste universitetene til at Ark brukes som grunnlag for 

forskning.  

 

Departementet legger til grunn at dette til dels er nye opplysninger, som ikke i tilsvarende 

omfang og konsekvens har vært presentert av universitetene overfor klagenemnden. 

Departementet ser at det er viktig for universitetene og universitets- og høyskolesektoren at 

det er en grundig saksbehandling av hvorvidt det skal gis innsyn, og at alle relevante forhold 

bør tas i betraktning. Departementet ber derfor klagenemnden om å vurdere saken på nytt. 

Universitetene må sørge for å presentere alle relevante opplysninger, i tilstrekkelig omfang, 

for klagenemnden slik at den kan vurdere om hele eller deler av de aktuelle dokumentene 

skal være offentlige.   

 

Departementet viser til at saken har tatt lang tid, og vi forutsetter at universitetene prioriterer 

å raskt besvare henvendelser fra nemnden. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Erling H. Dietrichson 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Felles klagenemnd 

 

Kopi 

UiO 

NTNU 



Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan avd. Oslo 

CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og 

studier 

 
 

 

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan avd. Oslo 
Postboks 5883 Majorusten 
0308 Oslo 

postmottak@kdto.no 

 

Kunnskapsdepartementet 

 

 

Dato: 08.01.2017 

 

Deres ref.: 17/5462-14 

Vår ref.: 2017/8033 (42-2017) 

 

 

Innsyn i arbeids- og klimaundersøkelsen ARK 

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 22.12.2017 hvor departementet ber Felles 

klagenemnd om å vurdere vår avgjørelse i sak 42-2017 på nytt. I avgjørelsen av 06.11.2017 kom 

nemnda frem til at det kunne gis delvis innsyn i rapporter fra ARK undersøkelsene.  

 

Felles klagenemnd har fått delegert kompetanse til å behandle klager over utdanningsinstitusjonenes 

avgjørelser etter offentleglova fra departementet, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-1. Det må 

legges til grunn at klageinstansen skal avgjøre klagesaken på eget ansvar, og etter sitt eget beste 

skjønn. Utgangpunktet er likevel at nemnda må respektere administrative føringer fra departementet.  

 

På bakgrunn av brev av 22.12.2017 legger nemnda til grunn at departementet ikke selv har «funnet 

grunnlag for» å omgjøre nemndas vedtak etter reglene om omgjøring uavhengig av klage. I brevet 

ber imidlertid departementet «klagenemnda om å vurdere saken på nytt». 

 

Departementets anmodning springer etter vår vurdering ut fra en opplysning om at møtet mellom 

departementet og universitetene har frembrakt «til dels…nye opplysninger» i saken. Slik nemnda 

oppfatter departementets brev gjør disse opplysningene at anmodningen om ny behandling i Felles 

klagenemnd er ønskelig fra deres side.  

Rettslig grunnlag  
Hjemmelen for omgjøring av vedtak uten klage følger av forvaltningsloven § 35. Det fremgår av fvl. 

§ 35 første ledd at et forvaltningsorgan under visse vilkår kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er 

påklaget. 

 

Når det gjelder fvl. § 35 bokstav a er nemndas vurdering at en omgjøring utvilsomt vil være til skade 

for Forskerforum som er part i saken. Fvl. § 35 bokstav b er ikke aktuell i vår sammenheng,  
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Dermed vil omgjøring bare kunne gjøres dersom vedtaket av 06.11.2017 er ugyldig, jf. fvl. § 35 

bokstav c. Nemndas vurdering er at avgjørelsen av 06.11.2017 ikke er ugyldig, noe departementet 

heller ikke synes å mene i sitt brev av 22.12.2017. Vi kan for øvrig ikke se at avgjørelsen er beheftet 

med saksbehandlingsfeil som kan gjøre vedtaket ugyldig. I den sammenheng ønsker nemnda å 

påpeke at universitetene selv har ansvaret for at opplysninger av betydning for avgjørelsen blir 

fremlagt under behandlingen av saken. I tråd med nemnda utredningsplikt ble saken allerede 

sommeren 2017 sendt tilbake til NTNU for ytterligere utredning, jf. vårt brev av 28.07.2017.  

 

Nemnda har funnet at fvl. § 35 tredje og femte ledd ikke kommer til anvendelse i denne saken. I alle 

tilfeller er ikke bestemmelsene om frister i fvl. 35 tredje ledd blitt overholdt.  

 

Nemndas vurdering er derfor at forvaltningsloven § 35 ikke gir grunnlag for en slik saksbehandling 

som departementet har anmodet om. Bestemmelsene i fvl. § 35 åpner, etter vår vurdering, ikke for at 

nemnda kan omgjøre sin tidligere avgjørelse, og nemnda finner derfor ikke grunn til å ta saken opp 

til ny vurdering.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Knut Andreas Bostad     Marianne Klausen 

Leder       Nestleder      

Felles klagenemnd     Felles klagenemnd  

        
 
 
Dokumentet er blitt godkjent ved elektronisk kommunikasjon, og det er derfor ikke signert.  

 

Kopi til:  

Forskerforum v/Jørgen Svarstad 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Bergen 

UiT Norges arktiske universitet 

Universitetet i Agder 

Sivilombudsmannen 
 

 



3 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling Saksbehandler 
Erling H. 
Dietrichson 
22 24 75 53 

Innsyn i arbeids- og klimaundersøkelsen Ark 

Vi viser til møtet 15. januar 2018 og øvrig kontakt om innsyn i arbeids- og 

klimaundersøkelsen Ark. 

 

Departementet har overfor Felles klagenemnd vist til møtet mellom departementet og NTNU 

og UiO 18. desember 2017, og at departementet har lagt til grunn at det i dette møtet 

fremkom til dels nye opplysninger. Departementet ba derfor klagenemnden om å vurdere 

saken på nytt. Felles klagenemnds vurdering er at det ikke var grunnlag for omgjøring, jf. 

forvaltningsloven § 35. Universitetene har bedt departementet om å overprøve 

klagenemndens vurdering.  

 

Vurdering  

Adgangen for forvaltningen til å omgjøre vedtak på eget tiltak reguleres av forvaltningsloven 

(fvl.) § 35. En omgjøring av vedtaket 7. november 2017 vil være til skade for Forskerforum. 

På den bakgrunn vurderer vi det slik at det kun er to aktuelle omgjøringsgrunnlag i saken – 

KD kan omgjøre klagenemndens vedtak 7. november 2017 dersom vedtaket er ugyldig, jf. 

fvl. § 35 første ledd bokstav c, eller dersom departementet har omgjøringsadgang etter 

alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. fvl. § 35 fjerde ledd. Departementet har kommet til 

at ingen av disse grunnlagene gir hjemmel for omgjøring i dette tilfellet.  

 

Departementet legger til grunn at klagenemndens vedtak 7. november 2017 ikke er ugyldig. 

Vi legger til grunn at offentleglova ikke gir hjemmel til å unnta fra innsyn de opplysningene fra 

arbeidsmiljøundersøkelsen Ark som vi har blitt forelagt, med mindre det foreligger fare for at 

enkeltansatte kan bli identifisert. Dette hensynet blir ivaretatt ved at klagenemnden kun har 

gitt Forskerforum delvis medhold i klagen. 
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Videre legger departementet til grunn at det heller ikke er adgang til å omgjøre vedtaket etter 

alminnelige forvaltningsrettslige regler. Dette alternativet sikter til tilfeller der det er en klar og 

vesentlig interesseovervekt i favør av omgjøring. Terskelen for å omgjøre etter denne 

bestemmelsen er høy, og vi legger til grunn at det heller ikke er adgang til å omgjøre på dette 

grunnlaget. 

 

Departementet vil videre påpeke at spørsmålet om innsyn har vært vurdert i flere runder, og 

det er nødvendig at saken får en avslutning. På bakgrunn av det materialet som er presentert 

for KD, legger vi til grunn at det ikke vil bli gitt innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 

Departementet registrerer at universitetene mener at Ark ikke kan videreføres i sin 

nåværende form dersom det gis innsyn, og at innsyn generelt vil kunne være uheldig for det 

videre arbeidet med arbeidsmiljø. Klagenemnden har imidlertid vurdert disse argumentene, 

men ikke funnet dem tilstrekkelig tungtveiende. Rent generelt viser vi til at klagenemnden 

gjennom forskrift til universitets- og høyskoleloven er gitt kompetanse til å behandle klager 

over avslag  på innsynsbegjæringer truffet av universitet og høyskoler. Departementet bør 

derfor som hovedregel være tilbakeholdent med å omgjøre nemndas vedtak der det ikke er 

ugyldig.  

 

Departementet ber universitetene om å følge opp avgjørelsen til Felles klagenemnd og gi 

innsyn i de opplysninger og dokumenter klagenemnden har kommet til at skal være 

offentlige.    

 

  

Med hilsen 

 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erling H. Dietrichson 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

 


	Årsmelding_2017
	Vedlegg1_SAKSSAMMENDRAG AV STUDENTSAKER
	Vedlegg2_Lovspeil
	Vedlegg3_Brevveksling mellom KD og nemnda i ARK-saken
	KDs brev av 22.12.2017
	Felles klagenemnds brev av 08.01.2018
	KDs brev av 16.01.2018


