
SAKSOVERSIKT OG SAKSSAMMENDRAG 
FOR STUDENTSAKER  
 

Under følger en oversikt over studentsakene, med opplysninger om saksnummer (nemndas 
referanse), sakstype og resultat.  
 
Felles klagenemnd har også valgt å innta sakssammendrag av utvalgte saker som ble 
behandlet i 2019. Nemnda har valgt å fokusere på de større og komplekse sakene, som kan 
være retningsgivende for de vurderinger klagenemnda ved hver enkel institusjon gjør i 
tilsvarende saker. 
 

Saksoversikt – Tabell  
 

  
 
 

 
 
 
 

Saksnr. Sakstype Resultat 
 1/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

2/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Opphevet 

3/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Opphevet 

4/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

5/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

6/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

7/2019 Politiattest Stadfestelse 
8/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
9/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
10/2019 Advokatsalær Stadfestelse 
11/2019 Advokatsalær Stadfestelse 
12/2019 Advokatsalær Stadfestelse 
13/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
14/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
15/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
16/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
17/2019 Politiattest Opphevet 

18/2019 
Fusk, ulovlig 

samarbeid Stadfestelse 
19/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

20/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Endret 

21/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

22/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

23/2019 Politiattest Stadfestelse 
24/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
25/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
26/2019 Fusk, plagiat Opphevet 

Saksnr. Sakstype Resultat 
27/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
28/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
29/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
30/2019 Fusk, ulovlig 

hjelpemiddel Stadfestelse 
31/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
32/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
33/2019 Skikkethet Stadfestelse 
34/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
35/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
36/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
37/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
38/2019 Fusk, ulovlig samarbeid Stadfestelse 
39/2019 Fusk, ulovlig samarbeid Trukket 
40/2019 Fusk, ulovlig 

hjelpemiddel Stadfestelse 
41/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
42/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
43/2019 Advokatsalær Stadfestelse 
44/2019 Fusk, plagiat Endret 
45/2019 Fusk, ulovlig 

hjelpemiddel Stadfestelse 
46/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
47/2019 Fusk, ulovlig 

hjelpemiddel Stadfestelse 
48/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
49/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
50/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
51/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
52/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 



 
 
 

      
  

Saksnr. Sakstype Resultat 

53/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

54/2019 Fusk, plagiat Trukket 
55/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
56/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 

57/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

58/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 
59/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 
60/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

61/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Endret 

62/2019 Politiattest Stadfestelse 
63/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
64/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
65/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
66/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
67/2019 Politiattest Opphevet 
68/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
69/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

70/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

71/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

72/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 
73/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 

74/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

75/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

76/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Stadfestelse 

77/2019 
Fusk, ulovlig 
hjelpemiddel Endret 

78/2019 Skikkethet Opphevet 
79/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 

Saksnr. Sakstype Resultat 
80/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
81/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
82/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
83/2019 Fusk, ulovlig hjelpemiddel Stadfestelse 
84/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
85/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
86/2019 Fusk, plagiat Opphevet 
87/2019 Fusk, ulovlig samarbeid Stadfestelse 
88/2019 Fusk, ulovlig samarbeid Stadfestelse 
89/2019 Fusk, ulovlig samarbeid Stadfestelse 
90/2019 Fusk, ulovlig samarbeid Stadfestelse 
91/2019 Fusk, ulovlig hjelpemiddel Stadfestelse 
92/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
93/2019 Fusk, plagiat Endret 
94/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
95/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
96/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
97/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
98/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 
99/2019 Advokatsalær Stadfestelse 
100/2019 Skikkethet Stadfestelse 
101/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
102/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
103/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
104/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
105/2019 Fusk, plagiat Stadfestelse 
106/2019 Dokumentfalsk Stadfestelse 



Sakssammendrag av utvalgte studentsaker  
 

2/2019 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen i jus. 

Under en rutinemessig kontroll av tillatte hjelpemidler i forkant av eksamen ble det avdekket 
ulovlige innarbeidelser i studentens lovsamling. Studenten hadde eksamensrelevante 
innarbeidelser plassert i en lov som ikke var aktuell for denne eksamenen. Lovsamlingen ble 
inndratt, og studenten fulførte eksamen. Studenten bestred at vilkårene for fusk var oppfylt. 
Studenten anførte videre å ha vært i god tro med hensyn til at innarbeidelsene var innenfor 
regelverket, og dermed å ha vært i unnskyldelig rettsvillfarelse.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett ikke var å anse som fusk. Dette på 
bakgrunn av at instruksene over lovlige hjelpemidler på eksamen ikke inneholdt noen 
bestemmelser som forhindret en student i å skrive henvisninger i en annen lov enn i den 
henvisningen tematisk gjaldt. Felles klagenemnd understreket at «kamuflerte disposisjoner» 
er ulovlig, men fant ikke at studentens innarbeidelser var å anse som dette.   

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble opphevet. 

 

3/2019 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen i jus. 

Det ble avdekket ulovlige innarbeidelser i studentens lovsamling ved bokkontroll i forkant av 
eksamen, dette i form av eksamensrelevante rettskildehenvisninger i Grunnloven. Studenten 
anførte å ha vært i god tro med hensyn til at innarbeidelsene var i tråd med regelverket, og 
viste til at flere studenter forsto regelverket på samme måte. Studenten anførte på dette 
grunnlag å ha vært i unnskyldelig rettsvillfarelse.  

Felles klagenemnd kom frem til at studenten ikke hadde fusket objektivt sett. Dette på 
bakgrunn av at instruksene for lovlige hjelpemidler på eksamen ikke inneholdt noen 
bestemmelser som forhindret en student i å skrive henvisninger i en annen lov enn i den 
henvisningen tematisk gjaldt. Felles klagenemnd understreket imidlertid at «kamuflerte 
disposisjoner» er ulovlig, men fant at studentens innarbeidelser ikke var å anses som dette.  
Nemnda  



Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble opphevet. 

 

4/2019 

Fusk – plagiat 

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

Ved sensurering av mappeoppgaven ble det gjennom tekstgjenkjenningsprogrammet 
«Urkund» avdekket et stort omfang av tekstlikhet mellom studentens innleverte oppgave og 
en oppgave som studenten hadde levert inn tidligere i et annet fag. Den tidligere oppgaven 
var ikke oppgitt som kilde, og lik tekst var ikke uthevet eller markert som sitat. Studenten 
bestred ikke å ha benyttet tekst fra sin tidligere oppgave, men anførte å ha vært i 
unnskyldelig rettsvillfarelse som følge av manglende retningslinjer for selvplagiering.  

Felles klagenemnd kom frem til av forholdet objektivt sett var å anse som fusk, og la 
avgjørende vekt på tektslikheten mellom den innleverte besvarelsen og den tidligere 
innleverte besvarelsen. Videre fant nemnda at studenten hadde fusket forsettlig, og la 
avgjørende vekt på omfanget av tekstlikheten som ble avdekket. Nemnda fant endelig at 
studenten ikke hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. Dette på bakgrunn av at studentene selv 
er ansvarlige for å sette seg inn i hvilke regler og krav som gjelder på eksamen, herunder 
reglene om fusk.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

5/2019 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skoleeksamen i jus. 

I forbindelse med kontroll av tillatte hjelpemidler på skoleeksamen ble det avdekket ulovlige 
innarbeidelser av eksamenserlevante domshenvisninger i lovsamlingen. Studenten anførte 
at vilkårene for fusk ikke var oppfylt, og viste til å ha vært i unnskyldelig rettsvillfarelse med 
hensyn til retningslinjene for lovlige innarbeidelser. Studenten viste til at vedkommende 
hadde studert jus ved en annen utdanningsinstitusjon tidligere, hvor domshenvisninger i 
lovsamlingen var tillatt.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk, og at studenten 
hadde handlet forsettlig. Nemnda fant videre at studenten ikke hadde vært i aktsom 
rettsvillfarelse. Det ble vist til at reglene for eksamen og tillatte hjelpemidler kan være ulike 



fra lærested til lærested, og at det er studentenes eget ansvar å sette seg inn i gjeldende 
regler ved det aktuelle lærestedet. Nemnda viste til at reglene var lett tilgjengelig på 
universitetets nettsider.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

7/2019 

Merknad på politiattest 

Saken gjaldt vedtak om utestenging fra praksisundervisningen på bachelorutdanning i 
barnevern, som følge av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knyttet seg til straffeloven (1902) § 162 (1) jf. (3), som omfatter grov 
narkotikaforbrytelse. Merknaden viste at studenten i tingretten ble dømt til fengsel på 
bakgrunn av at studenten hadde omsatt større kvanta narkotiske stoffer. Studenten hadde 
sonet ferdig dommen, og prøvetiden på den betingede delen av soningstiden var utløpt. 
Studenten anførte at vedtaket var urimelig på bakgrunn av at studenten hadde 
dokumentasjon på positiv utvikling.  

Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen i barnevern så 
lenge studenten hadde merknad på politiattesten. Dette på bakgrunn av at bestemmelsen i 
barnevernsloven § 6-10 (4) setter et absolutt forbud mot at personer med anmerkning på 
politiattesten etter straffeloven (1902) § 162 får adgang til å ha oppgaver overfor 
mindreårige.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestenging fra praksisopplæringen ble stadfestet.  

 

8/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med innlevering av et fagnotat.  

Ved sensurering ble det gjennom tekstgjenkjenningsprogrammet «Urkund» avdekket en 
tekstlikhet mellom studentens besvarelse og flere kilder, hovedsakelig vedkommendes 
tidligere hjemmeeksamensbesvarelse. Studenten hadde henvist til primærkilder, men hadde 
ikke henvist til sin hjemmeeksamensbesvarelse, hverken løpende i teksten eller 
avslutningsvis.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk. Nemnda pekte på at 
studenten hadde henvist til primærkildene riktig, men la avgjørende vekt på at studenten 



ikke hadde henvist til sin egen tidligere besvarelse. Den tidligere besvarelsen inneholdt 
sitater fra primærkildene satt i en ny og bearbeidet kontekst av studenten. Da det var fra 
denne besvarelsen studenten hadde hentet tekst til fagnotatet, skulle studenten ha henvist 
til denne.  

Videre fant nemnda at studenten hadde handlet forsettlig, og la avgjørende vekt på 
omfanget av den avdekkede tekstlikheten. Det ble også lagt vekt på at studenten hadde 
erkjent å ha brukt den tidligere besvarelsen uten å referere til den. Endelig kom nemnda 
frem til at studenten ikke hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, da det er studentenes eget 
ansvar å sette seg inn i hvilke regler og krav som gjelder for den enkelte prøvingssituasjon, 
herunder reglene om kildebruk og henvisningsteknikk.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

 

9/2019 

Fusk – plagiat 

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

Under sensurering ble det oppdaget at rapporten inneholdt avskrift fra flere internettkilder 
uten at studenten hadde referert til disse i rapporten. Studenten erkjente at kildene ikke var 
referert til i rapporten, men anførte og ikke ha forstått at rapporten skulle være en del av 
eksamen slik at reglene for plagiering gjaldt. Studenten pekte på å ha fått veiledning med 
rapporten flere ganger uten at veilederen hadde nevnt noe om referanseteknikk og 
kildehenvisninger.  

Felles klagenemnd fant det bevist at forholdet objektivt sett var å anse som fusk, og at 
studenten hadde handlet grovt uaktsomt. Det avgjørende for den subjektive vurderingen 
var at studenten hadde unnlatt å sjekke om besvarelsen var i tråd med reglementet. 
Nemnda pekte på at studenten burde påsett at besvarelsen oppfylte kravene til 
referanseteknikk og kildeføringer, og at det var uten betydning for vurderingen at den 
manglende kildehenvisningen ikke ble oppdaget av veilederen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

10/2019 

Advokatsalær 

Saken gjaldt dekning av utgifter til advokatbistand i forbindelse med sak om mistanke om 
fusk ved skoleeksamen.  



Underinstansen hadde med hjemmel i uhl. § 4-8 (5) satt ned advokatens salær fra 22,25 til 
13 timer. Advokaten anførte at 22,25 timer samlet sett var nødvendig for å ivareta 
studentens interesser i saken, og uttalte at studenten ville bli fakturert for de gjenværende 
timene dersom klagenemnda satte ned salæret.  

Felles klagenemnd fant, i likhet med underinstansen, at det forelå grunnlag for å justere 
advokatens timebruk i den konkrete saken. Nemnda bemerket innledningsvis at 
institusjonen normalt har et større grunnlag for å vurdere hva som er rimelig og nødvendig 
bistand, da den har opparbeidet seg erfaring gjennom andre lignende saker. Det vil kun være 
aktuelt med en tilsidesettelse av institusjonens skjønnsmessige vurderinger dersom skjønnet 
fremstår urimelig eller uforsvarlig. Nemnda gikk gjennom advokatens timelister og sakens 
brev, og kunne ikke finne institusjonens skjønn urimelig eller uforsvarlig. 

Nemnda orienterte studenten om muligheten til å klage en eventuell viderefakturering inn 
for Advokatforeningens disiplinærutvalg.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å sette ned advokatens salær fra 22,25 til 13 timer ble 
stadfestet. 

 

11/2019 

Advokatsalær 

Saken gjaldt dekning av utgifter til advokatbistand i forbindelse med sak om mistanke om 
fusk ved innlevering av masteroppgave.  

Underinstansen hadde med hjemmel i uhl. § 4-8 (5) satt ned advokatens salær fra 21,75 til 
12 timer.  

Felles klagenemnd fant, i likhet med underinstansen, at advokaten hadde brukt lengre tid 
enn hva som kunne anses som rimelig og nødvendig i denne saken. Nemnda bemerket at 
institusjonen normalt har langt bedre grunnlag for å vurdere i hvilken utstrekning det 
arbeidet advokaten har utført var nødvendig for å uføre oppdraget. Dette på bakgrunn av at 
institusjonen vurderer salærkrav fra advokater i øvrige saker, og dermed har opparbeidet 
seg særlig erfaring i hva som er rimelig og nødvendig bistand. Nemda fastslo videre at en 
tilsidesettelse av institusjonens skjønnsmessige vurderinger bare vil være aktuelt dersom 
institusjonens skjønn fremstår som urimelig eller uforsvarlig. I denne tilknytning fant nemnda 
at institusjonens skjønn ikke fremsto som urimelig eller uforsvarlig. For øvrig sluttet nemnda 
seg til undersintansens vurderinger, og fant at underinstansens vedtak var i henhold til 
reglene om saksbehandling etter forvaltningsloven.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å sette ned advokatens salær fra 21,75 til 12 timer ble 
stadfestet.  

 



 

12/2019 

Advokatsalær 

Saken gjaldt dekning av utgifter til advokatbistand i forbindelse med sak om mistanke om 
fusk ved innlevering av hjemmeeksamen.  

Underinstansen hadde med hjemmel i uhl. § 4-8 (5) satt ned advokatens salær fra 17 til 10 
timer. 

Felles klagenemnd sluttet seg til undersintansens vedtak, og fant at advokaten hadde brukt 
lengre tid enn hva som kunne anses som rimelig og nødvendig i denne saken. Nemnda 
bemerket innledningsvis at institusjonen normalt har et langt bedre grunnlag for å vurdere i 
hvilken utstrekning det arbeidet advokaten utførte var nødvendig for å utføre oppdraget. 
Dette på grunnlag av opparbeidelse av erfaring i hva som må anses som rimelig og nødvendig 
bistand, da institusjonen vurderer salærkrav fra advokater i alle saker der studenten i henhold 
til loven har krav på dekning av juridisk bistand. Nemda fastslo videre at en tilsidesettelse av 
institusjonens skjønnsmessige vurderinger bare vil være aktuelt dersom institusjonens skjønn 
fremstår som urimelig eller uforsvarlig. Nemnda fant ikke at institusjonens skjønn fremsto 
som urimelig eller uforsvarlig, og viste til at advokatens arbeid ikke sto i sammenheng med 
sakens omfang og andre lignende saker. 

Resultat: Underinstansens vedtak om å sette ned advokatens salær fra 17 til 10 timer ble 
stadfestet. 

 

17/2019 

Merknad på politiattest 

Saken gjaldt utestenging fra praksisopplæring på bachelorutdanning i sykepleier, som følge 
av at studenten hadde merknad på politiattesten. 

Merknaden knytter seg til straffeloven (1902) § 271 jf. § 270 (1) nr.1 jf. (2) om grovt 
bedrageri og § 166 (1) om falsk forklaring.  

Felles klagenemnd fant at undersintansens vedtak om at studenten måtte utestenges fra 
praksisopplæringen på bachelorstudiet i sykepleie måtte oppheves. I vurderingen foretok 
nemnda en konkret helhetsvurdering etter uhl. § 4-9 (3), og pekte på at det i 
forsvarlighetsvurderingen må tas utgangspunktet i det lovbruddet som står anmerket på 
studentens politiattest. I henhold til dette la nemnda vekt på at studentens lovbrudd ikke var 
av en slik art at deltakelse i praksis vil være uforsvarlig. Dette ble begrunnet i at bedrageri 
overfor en offentlig etat ble ansett for å være så vesensforskjellig fra å begå kriminelle 
handlinger overfor sårbare enkeltpersoner. Nemnda fant derfor ikke at forholdet dannet 



grunnlag for å anta at hensynet til de sårbare gruppene ikke ville bli ivaretatt. Nemnda pekte 
også på at studenten, etter å ha tilstått forholdet for arbeidsgiveren, hadde fått fortsette 
med pasientkontakt i sin deltidsstilling. Nemnda bemerket seg også at studenten fortsatt 
ville ha merknaden på politiattesten på det tidspunktet som institusjonen hadde fastsatt at 
studenten kunne gå ut i praksis. Nemnda kunne dermed ikke finne at det var grunnlag for 
utestenging.  

Felles klagenemnd pekte avslutningsvis på at det straffbare forholdet ble avsluttet for flere 
år siden, og at det ikke kunne legges studenten til last at saken ble pådømt lang tid etterpå. 

Resultat: Underinstansens vedtak om å utestenge studenten fra praksisopplæringen på 
sykepleierutdanningen ble opphevet. 

 

18/2019 

Fusk – Ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

I forbindelse med sensurregistrering ble det oppdaget tekstlikhet mellom studentens 
eksamensbesvarelse og en medstudents besvarelse. Tekstgjenkjenningsprogrammet 
«Urkund» viste en tekstlikhet tilsvarende 75 prosent mellom besvarelsene. Studenten 
erkjente å ha samarbeidet om deler av oppgaven og forklarte å ha latt medstudenten se på 
sin besvarelse for å hjelpe medstudenten. Studenten ble imidlertid overasket over omfanget 
av tekstlikheten som var avdekket. 

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Nemnda la til grunn at 
eksamen skulle leveres på individuelt grunnlag, og i denne forbindelse ble det vist til at det 
var samarbeidet på en ureglementert måte. Nemnda la avgjørende vekt på tekstlikheten 
som ble avdekket mellom studentens og medstudentens besvarelser. Nemnda bemerket 
imidlertid at å låne bort sin besvarelse, isolert sett, ikke kan anses som fusk. Når det gjelder 
det subjektive vilkåret fant nemnda at studenten hadde handlet forsettlig, og la avgjørende 
vekt på studentens egen forklaring og omfanget av den avdekkede tekstlikheten. Det ble 
vurdert om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men det ble ikke funnet 
tilstrekkelige holdepunkter for dette.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen ble stadfestet. 

 

20/2019 

Fusk – Ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med digital skoleeksamen.  



Etter at studenten hadde levert sin besvarelse en time etter eksamensstart og forlatt 
eksamenslokalet, oppdaget eksamensvakten at studenten fortsatt var pålogget den digitale 
eksamensplattformen. Det viste seg at studenten hadde logget seg på fra et annet sted og 
endret eksamensbesvarelsen sin før innleveringsfristen. Besvarelsen studenten leverte før å 
ha forlatt eksamenslokalet bestod av irrelevant tekst, mens besvarelsen som ble levert inn 
senere bestod av relevant fagmateriale.  

Felles klagenemnd fant det klart at studenten hadde fusket objektivt sett, og la avgjørende 
vekt på studenten var pålogget eksamensplattformen samt jobbet med 
eksamensbesvarelsen etter å ha forlatt eksamenslokalet. Det ble også vist til at studenten 
hadde levert inn to ulike eksamensbesvarelser. Nemnda fant også at studentens 
fuskehandling var forsettlig, og la avgjørende vekt på at studenten ikke var til stede i 
eksamenslokalene selv om studenten var pålogget i systemet. Nemnda vurderte studentens 
anførsel om formildende omstendigheter i tilknytning til reaksjon, men fant ikke 
holdepunkter for å tillegge dette vekt ved reaksjonsfastsettelsen.   

Resultat: Underinstansens vedtak ble endret til annullering av eksamen og utestenging i to 
semestre.  

 

23/2019  

Merknad på politiattesten 

Saken gjaldt utestenging fra praksisopplæring på profesjonsstudiet i teologi som følge av at 
studenten hadde merknad på politiattesten.  

Merknaden knyttet seg til straffeloven (1902) §§ 195 og 197, som omhandler seksuell 
omgang med mindreårige personer i nedstigende linje. Studenten ble ilagt en dom på 
fengsel, og forholdet ble avmerket på barneomsorgsattest uten utløpstid. Studenten 
begynte å studere ved teologistudiet, før endt soning. Dette var før det forelå krav om 
politiattest for å ha stilling eller oppdrag i kirken etter i kirkeloven § 29, og før fakultetet 
forlangte politiattest etter endringen i uhl. § 4-9 jf. hol. § 5-4. På grunnlag av studentens 
innleverte politiattest og dommer, vedtok underinstansen at studenten måtte utestenges fra 
praksisopplæringen. I klagen viste studenten blant annet til Grunnlovens § 97 om ulovlig 
tilbakevirkning, og til at det det var praksisstedet som måtte ta den endelige avgjørelsen om 
adgangen til å gjennomføre praksis. 

Felles klagenemnd fant, i likhet med underinstansen, at studenten måtte utestenges fra 
praksisopplæringen på teologistudiet. Det avgjørende for nemnda i denne saken var 
hensynet til beskyttelse av mindreårige og andre sårbare grupper. Det ble også lagt vekt på 
personer som jobber i kirkelig sammenheng nyter en særlig tillitt. Videre var nemnda enig 
med underinstansen i at forholdet ikke var av rettsstridig tilbakevirkning, og viste til at det 
etter uhl. § 4-9 var anledning til å kreve politiattest underveis i studiet. Nemnda var også 
enig i at ansvaret om å vurdere studentenes egnethet påligger universitetet, og ikke det 
enkelte praksissted. Nemnda bemerket at dette i større grad vil sikre likebehandling blant 
studentene, og at dette kan bidra til at studenter som bør velge andre studieløp blir 
oppfordret til å gjøre dette så tidlig som mulig.  



Resultat: Underinstansens vedtak om utestenging fra praksisopplæringen på teologistudiet 
ble stadfestet. 

 

24/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med innlevering av en prosjektoppgave.  

Ved sensurering av en gruppeoppgave skrevet av studenten og to medstudenter, oppdaget 
tekstgjenkjenningsprogrammet «Urkund» et stort omfang tekstlikhet mellom 
gruppeoppgaven og studentens individuelle prosjektoppgave som ble levert på omtrent 
samme tidspunkt. Det ble opprinnelig opprettet fuskesak for gruppeoppgaven, men da det 
viste seg at studenten hadde kopiert fra gruppeoppgaven til prosjektoppgaven, ble det i 
stedet opprettet fuskesak for prosjektoppgaven.  

Studentens oppfatning var at det ikke var fusk å bruke eget materiale fra gruppeoppgaven i 
masteroppgaven. Studenten hadde imidlertid også kopiert tekst skrevet av de andre 
studentene i gruppene. Gruppeoppgaven var ikke oppgitt som kilde i studentens 
masteroppgave, slik at saken gjaldt både plagiat og selvplagiat.  

Felles klagenemnd stadfestet underinstansens vedtak om utestenging i to semester. På 
grunnlag av tekstlikheten som ble avdekket fant nemnda at studenten objektivt sett hadde 
fusket. Videre fant nemnda at studenten hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på 
omfanget av den avdekkede tekstlikheten og måten teksten var innarbeidet i studentens 
besvarelse. Nemnda kunne ikke se at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, og viste 
til at det er studentenes eget ansvar å sette seg inn i de gjeldende regler og krav for den 
enkelte prøvingssituasjon, herunder reglene om fusk, kildebruk og henvisningsteknikk. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestenging i to semestre ble stadfestet. 

 

26/2019 

Fusk - plagiat 

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

I forbindelse med sensurering av to studenters felles masteroppgave avdekket 
tekstgjenkjenningsprogrammet «Urkund» et stort omfang tekstlikhet med fem andre 
masteroppgaver. Det viste seg at studentens medstudent hadde kopiert tekst fra de andre 
masteroppgavene inn i deres felles masteroppgave, uten å henvise til de andre oppgavene. 
Studenten anførte å ikke ha vært klar over plagiatet, og viste til at teksten studenten selv 
hadde skrevet var selvstendig. Studenten anførte også lang saksbehandlingstid.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket. Det avgjørende for nemnda 
var tektslikheten som ble avdekket av «Urkund», og at det ikke var mulig å skille mellom hva 



som var skrevet av studenten og medstudenten, og hva som var skrevet av andre. Nemnda 
kunne imidlertid ikke finne at studenten subjektivt sett hadde fusket, da studenten hadde 
gjort det som kunne forventes når det gjaldt kildebruk og sitering. Nemnda fant studentens 
forklaring troverdig når det kom til hvem som hadde utarbeidet hvilke deler av oppgaven, og 
fant at det ikke hadde vært mulig for studenten å oppdage medstudentens ukorrekte 
kildebruk. Nemnda fant også at saksbehandlingstiden hadde vært for lang, og at dette hadde 
vært utenfor studentens kontroll.  

Resultat: Underinstansens vedtak om utestenging i ett semester og annullering av 
masteroppgaven ble opphevet.  

 

28/2019 

Fusk - plagiat 

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

Mistanken om fusk oppstod på grunnlag av en e-post korrespondanse mellom studenten og 
studentens veileder. Veilederens vurdering var at studenten ikke lå godt an med oppgaven 
på bakgrunn av at studenten hadde gitt uttrykk for å stå fast med oppgaven. Studenten 
forespurte om besvarelsen kunne skrives på engelsk, noe veilederen godkjente. Veilederen 
ble mistenksom da studentens etterfølgende innleveringer var av betraktelig bedre kvalitet 
enn tidligere, i tillegg til at studenten besvarte veilederens spørsmål med noe opphold. Det 
viste seg at studenten hadde betalt et betydelig beløp til en bedrift som skrev akademiske 
tekster på oppdrag. Studenten anførte og ikke ha fått et uberettiget fortrinn av skrivehjelpen 
fra bedriften, og viste til å ha svekket funksjonsevne når det gjelder skriving. 

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på at 
studenten hadde plagiert teksten som ble utarbeidet av bedriften, uten å oppgi dette som 
kilde. Nemnda viste også til at veilederens oppfatning var at det ikke var samsvar med 
studentens faglige nivå i prosjektoppgaven og kvaliteten på de tidligere utkastene som ble 
levert. Bedriftens arbeid fremsto langt mer omfattende enn ren skrivehjelp skulle ha 
medført. Når det kommer til det subjektive vilkåret kom nemnda frem til at studenten hadde 
fusket forsettlig ved bevisst å ha inngått kontrakt med bedriften, uten å opplyse om dette til 
institusjonen. Endelig fant ikke nemnda at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse. 
Nemnda bemerket seg at studenten tidligere hadde hatt mentorordning betalt av NAV, samt 
tilrettelagt eksamen med tegntolk og skrivehjelp på grunn av sin funksjonsnedsettelse. De 
pekte imidlertid på at tilretteleggelsen da hadde skjedd åpent og innenfor et offentlig 
regelverk. I forlengelse av dette understrekte nemnda at det var studentens eget ansvar å 
påse at en er innenfor kravene som stilles av reglene for tilretteleggelse og hjelp ved 
eksamen. De viste til at den hjelpen studenten hadde fått av bedriften var omfattende, og 
derfor var det meget viktig å få en vurdering av om denne hjelpen var innenfor regelverket.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestengning i to semestre 
ble stadfestet.  

 



30/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel  

Saken gjaldt mistanke om fusk på skriftlig skoleeksamen. 

Under en eksamen der tillatte hjelpemidler var rentetabell og kalkulator, oppdaget en 
eksamensvakt at studenten bladde i en bok. Boken viste seg å være hovedlitteraturen i 
emnet. Eksamensvakten så ikke boken under kontrollen av hjelpemidlene på eksamen. 
Studenten anførte å ha vært i god tro om at boken var et tillatt hjelpemiddel, da 
eksamensvakten ikke ba studenten fjerne boken til tross for at den lå synlig på pulten under 
kontrollen som ble foretatt ved oppstart av eksamenen.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, da studenten hadde et ulovlig 
hjelpemiddel tilgengelig under eksamen. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket 
forsettlig, og det ble i den sammenheng vist til studentens forklaring om bevisst å ha tatt 
med og brukt boken på eksamen. I forlengelse av dette pekte nemnda på at det ved forsett 
ikke kreves at studenten er klar over at handlingen er ulovlig, så lenge den faktiske 
fuskehandlingen er utført bevisst. Nemnda fant ingen holdepunkter for at studenten hadde 
vært i aktsom rettsvillfarelse, og viste til at det fremgikk klart av emnebeskrivelsen og 
eksamensoppgaven hva som var tillatte hjelpemidler.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utstenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

31/2019 

Fusk - plagiat 

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

Under sensurering ble det oppdaget et stort omfang tekstlikhet mellom studentens 
innleverte arbeidskrav og en medstudents besvarelse. Studenten innrømmet først å ha 
kopiert fra medstudentens besvarelse, men endret senere forklaring og viste da til at det 
ikke var meningen og fuske. Studenten pekte på at det forelå saksbehandlingsfeil på 
grunnlag av manglende informasjon om sin rett til juridisk bistand i saken.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, og la avgjørende vekt på den 
avdekkede tekstlikheten mellom studentens arbeidskrav og medstudentens innleverte 
besvarelse. Videre fant nemnda at studenten hadde fusket forsettlig, hvor det avgjørende 
for nemnda var omfanget av den avdekkede tekstlikheten. I forlengelse av dette viser 
nemnda til at studentens endrede forklaring ikke var troverdig. Nemnda kunne ikke se at 
saken var beheftet med saksbehandlingsfeil.  

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av arbeidskravet og utestenging i ett 
semester ble stadfestet. 

  



33/2019 

Skikkethet 

Saken gjaldt klage på vedtak om utestenging på grunn av manglende skikkethet for yrket 
som lege. 

Det ble sendt inn to bekymringsmeldinger som begge var tilknyttet studentens adferd i og 
utenfor studiesituasjoner. Det var uttrykt bekymring rundt studentens væremåte og mentale 
helsetilstand, og at adferdsvanskene kunne være rusrelaterte. Etter at studenten var blitt 
gjort kjent med forholdet sendte studenten e-poster til medstudenter, utdanningsleder og 
fakultetet, med et innhold som kunne oppleves krenkende. Institusjonen informerte 
studenten om en eventuell tvilsmelding dersom studenten fortsatte med krenkende e-
poster, men studenten fortsatte også etter dette.  

Skikkethetsnemnda fant at studenten var uskikket for medisinstudiet. Skikkethetsnemnda 
fant at vilkårene i skikkethetsforskriften § 4 bokstav c, e, og h var oppfylt. Det ble lagt til 
grunn at studenten hadde vesentlige kommunikasjons- og refleksjonsvansker, og en adferd 
som var krenkende og ubehagelig. Det ble også lagt til grunn at studenten manglet evne til å 
endre sin adferd, og i denne forbindelse ble det vist til studentens omfattende e-
postkorrespondanse og dialog med ansatte ved institusjonen og medstudenter. 
Underinstansen la til grunn skikkethetsnemndas vurdering, og fant at vilkårene i 
skikkethetsforskriften § 4 bokstav c, e og h var oppfylt.  

Felles klagenemnd fant at studenten ikke var skikket for yrket som lege, jf. 
skikkethetsforskriften § 2. I vurderingen uttalte nemnda at det ikke var grunn til å tvile på de 
forhold og observasjoner som fremkom av institusjonens tvilsmelding, 
bekymringsmeldingene og uttalelser fra de ansatte ved institusjonen. Nemnda viste også til at 
studenten hadde vist manglende evne til å endre uakseptabel adferd, til tross for flere 
tilbakemeldinger. I forlengelse av dette ble det pekt det på at gode 
kommunikasjonsferdigheter, empati og innsikt i andre følelsesregister er viktige egenskaper i 
legeyrket. Nemnda pekte på at legerollen stiller høye krav til ansvar, herunder gode 
mellommenneskelige kvaliteter og forståelser, både overfor pasienter og annet 
helsepersonell.  

Når det gjaldt utestengingsperioden, fant nemnda det nødvendig og tilstrekkelig å utestenge 
studenten i to år. I vurderingen pekte nemnda på at studentens uskikkethet var forårsaket av 
forhold som hadde vart over en lengre periode. Det ble lagt vekt på dokumentasjon som viste 
at studenten hadde akutte helseutfordringer og var under behandling. Det var ikke mulig for 
nemnda å ta stilling til hvorvidt helseutfordringene var vedvarende, eller om de kunne være 
av forbigående art. Denne usikkerheten, sett i lys av hensynet til proporsjonalitet og 
forholdsmessighet, ga grunn til å vise tilbakeholdenhet ved lengden på utestengingsperioden.  

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten var uskikket for yrket som lege og 
utestengt fra medisinstudiet i to år ble stadfestet.  

 

 



34/2019 

Fusk – plagiat 

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

I forbindelse med sensurering oppdaget sensor, i samarbeid med emneansvarlig, at det 
forelå tekstlikhet mellom studentens arbeidskrav og en medstudents innleverte besvarelse. 
Det viste seg at studenten hadde fått låne medstudentens oppgave, med forutsetning om at 
studenten gjorde endringer i sin egen besvarelse. Det er vist til at studenten trodde det var 
lov å samarbeide på arbeidskravet, men at studenten ble overasket over at besvarelsene 
hadde blitt så like. Ved en senere anledning hadde studenten innsett å ha lastet opp feil fil 
ved innleveringen.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på 
den avdekkede tekstlikheten mellom studentens arbeidskrav og medstudentens besvarelse. 
Nemnda pekte på at studenten hverken hadde henvist til medstudentens besvarelse eller 
markert lik tekst som sitat. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, og la 
avgjørende vekt på omfanget og arten av tekstlikheten. Nemnda fant ikke studentens 
forklaring om å ha lastet opp feil fil troverdig.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av arbeidskravet og utestenging i to 
semestre ble stadfestet.  

 

35/2019 

Fusk – plagiat 

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

Mistanken oppstod da det ved sensurering av student nummer 2 sin besvarelse ble avdekket 
tekstlikhet med student nummer 1 sin besvarelse fra året før. Ved nærmere undersøkelse 
viste det seg at student nummer 1 sin besvarelse hadde tekstlikhet med student nummer 3 
sin besvarelse i samme emne fra to år tidligere, og at denne tekstlikheten ikke hadde blitt 
oppdaget i forbindelse med sensurering av student nummer 1 sin besvarelse. Student 
nummer 1 bestred å ha fusket på hjemmeeksamen.  

Felles klagenemnd fant at student 1 objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på 
tekstlikheten som ble avdekket med student 3 sin besvarelse. Nemnda pekte på at det ikke 
var mulig å skille mellom hva student 1 hadde skrevet og hva student 3 hadde skrevet, da 
student 1 ikke hadde henvist til student 3 sin besvarelse og lik tekst ikke var markert som 
sitat. Nemnda fant videre at student 1 hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på 
omfanget og arten av tekstlikhet som ble avdekket. Nemnda la også vekt på at besvarelsen 
skulle inneholde refleksjoner fra egen praksisopplæring, og at studentene hadde ulik 
praksisplass.  



Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av hjemmeeksamen og utestenging i ett 
semester ble stadfestet.   

 

38/2019 

Fusk – ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en digital skoleeksamen.  

Det ble under en individuell digital eksamen observert at flere studenter kommuniserte med 
hverandre under eksamen og utvekslet kladdeark. Studenten i denne saken var en av disse. 
Det viste seg at kladdearkene inneholdt notater med to ulike håndskrifter, og teksten på 
kladdearket ga uttrykk for at studenten og en medstudent hadde kommunisert med 
hverandre om eksamensspørsmålene. Studenten forklarte at det var medstudenten som 
hadde pratet til studenten ved to anledninger om noe som ikke var eksamensrelevant, og at 
studenten da hadde holdt seg passiv. 

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Det ble funnet bevist at 
studenten og medstudenten hadde samarbeidet ulovlig under eksamen. Nemnda la 
avgjørende vekt på uttalelser fra eksamensvakter og studenter som hadde observert 
forholdet. Nemnda vektla også at kladdearkene viste ulike håndskrifter. Videre fant nemnda 
det bevist at studenten hadde fusket forsettlig, hvor det avgjørende var observasjonene fra 
studenter og eksamensvaktene. Nemnda mente også at innholdet på kladdearkene 
underbygget observasjonene beskrevet i uttalelsene, herunder beviste ordlyden på et av 
kladdearkene at studenten og medstudenten bevisst hadde kommunisert og samarbeidet 
med hverandre om eksamensrelevant stoff under eksamen. Nemnda fant ikke forklaringen 
om at det utelukkende var medstudenten som hadde pratet til studenten troverdig.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet. 

 

40/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skoleeksamen i jus.  

I forbindelse med bokkontroll i forkant av eksamen ble det funnet et notatark med 
eksamensrelevant informasjon på pulten til studenten. Tillatte hjelpemidler på eksamen var 
lovsamling, ordbok og et særtrykk av utvalgte lover. Studenten anførte at det subjektive 
vilkåret for fusk ikke var oppfylt, og viste til at notatarkene lå igjen med et uhell. Studenten 
anførte også at det forelå formildende omstendigheter når det kommer til 
reaksjonsutmålingen. 

Felles klagenemnd kom frem til at studenten objektivt sett hadde fukset. Det avgjørende var 
at studenten hadde hatt et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Nemnda fant 



videre at studenten hadde fusket grovt uaktsomt, og viste til at det var studentens ansvar å 
påse at ingen ark ble liggende igjen på pulten da bokkontrollen begynte. Nemnda fant ikke 
formildende momenter ved reaksjonsutmålingen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

41/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en hjemmeeksamen.  

Under sensurering av hjemmeeksamen ble det avdekket en tekstlikhet tilsvarende 80 
prosent mellom studentens besvarelse og ulike kilder. Det var ikke henvist til kildene 
løpende i teksten eller i litteraturlisten, og lik tekst var ikke markert som sitat. Det var 
henvist til nettstedet og noen pensumartikler enkelte steder i teksten. Studenten anførte å 
ha vært i aktsom rettsvillfarelse. Det ble vist til at det var første gang studenten leverte 
hjemmeeksamen, og at studenten derfor var usikker på kravene til kildebruk og 
henvisningsteknikk. Studenten viste også til at saken var beheftet med saksbehandlingsfeil.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på 
tekstlikheten som var avdekket mellom studentens besvarelse og de andre kildene. Nemnda 
fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, hvor det avgjørende var det store omfanget 
av tekstlikhet som ble avdekket. Nemnda kunne ikke finne at studenten hadde vært i aktsom 
rettsvillfarelse, og pekte på at det er studentens ansvar å sette seg inn i reglene for korrekt 
kildebruk og henvisingsteknikk. Nemnda fant ikke at saken var beheftet med 
saksbehandlingsfeil.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

42/2019 

Fusk – plagiat 

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

Det ble gjennom tekstgjenkjenningsprogrammet «Urkund» avdekket en tekstlikhet 
tilsvarende 30 prosent mellom studentens besvarelse og to andre besvarelser. Det var ikke 
henvist til kildene løpende eller i litteraturlisten, og lik tekst var ikke markert som sitat. 
Studenten forklarte å ha fått hjelp av en venn med valg av problemstilling, formuleringer og 
struktur og å finne relevante kilder. Studenten bestred å ha fusket subjektivt sett, og anførte 
å ha vært i aktsom rettsvillfarelse.  



Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt, og la avgjørende vekt på 
tekstlikheten som var avdekket mellom studentens besvarelse og de andre besvarelsene. 
Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, og viste til omfanget av 
tekstlikheten som forelå, samt at likheten omfattet både oppsett og ordlyd. Nemnda 
bemerket at dersom studentens forklaring skulle legges til grunn, ville studenten uansett 
bevisst ha fremstilt andres arbeid som sitt eget, og dermed handlet forsettlig. Nemnda fant 
ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, og viste til at det er studentens eget 
ansvar å sette seg inn i hvilke regler og krav som gjelder for den enkelte prøvingssituasjon. 
Ved reaksjonsutmålingen tok nemnda hensyn til at behandlingstiden hadde vært for lang.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

43/2019 

Advokatsalær 

Saken gjaldt dekning av utgifter til advokatbistand i forbindelse med sak om mistanke om 
fusk ved skoleeksamen.  

Underinstansen hadde med hjemmel i uhl. § 4-8 (5) satt ned advokatens salær fra 17,5 timer 
til 12 timer. Advokaten anførte at saken var beheftet med saksbehandlingsfeil, og pekte på 
at institusjonen ikke hadde sendt forhåndsvarsel i tråd med fvl. § 16. 

Felles klagenemnd sluttet seg til undersintansens vedtak, og fant at advokaten hadde brukt 
lengre tid enn hva som kunne anses som rimelig og nødvendig i denne saken. Nemnda 
bemerket innledningsvis at institusjonen normalt har et langt bedre grunnlag for å vurdere i 
hvilken utstrekning det arbeidet advokaten utførte var nødvendig for å utføre oppdraget. 
Institusjonen har opparbeidet seg erfaring i hva som må anses som rimelig og nødvendig 
bistand, da institusjonen vurderer salærkrav fra advokater i alle saker der studenten i henhold 
til loven har krav på dekning av juridisk bistand. Nemda fastslår videre at en tilsidesettelse av 
institusjonens skjønnsmessige vurderinger bare vil være aktuelt dersom institusjonens skjønn 
fremstår som urimelig eller uforsvarlig. Nemnda fant ikke at institusjonens skjønn fremsto 
som urimelig eller uforsvarlig, og viste til at advokatens arbeid ikke sto i sammenheng med 
sakens omfang og andre lignende saker. 

Felles klagenemnd mener at advokaten fikk tilstrekkelig informasjon fra institusjonen, og 
kunne ikke finne at saken var beheftet med saksbehandlingsfeil. 

Resultat: Underinstansens vedtak om å sette ned advokatens salær fra 17,5 timer til 12 
timer ble stadfestet. 

 

 



44/2019 

Fusk – plagiat  

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

Ved sensurering av hjemmeeksamen ble det avdekket en tekstlikhet tilsvarende 39 prosent 
mellom studentens hjemmeeksamen og ulike kilder, hovedsakelig en tidligere besvarelse 
studenten hadde levert ved en annen institusjon. Studenten hadde ikke henvist til denne 
løpende i teksten eller avslutningsvis i litteraturlisten. Det dreide seg altså om selvplagiat. 
Studenten bestred at vilkårene for fusk var oppfylt, og pekte også på å ha vært i aktsom 
rettsvillfarelse. Videre anførte studenten at det forelå formildende omstendigheter for 
reaksjonsutmålingen. Studenten anførte også utsatt iverksettelse av vedtaket om 
utestenging, da underinstansen ikke tok stilling til denne anførselen. 

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la vesentlig vekt på at 
studenten hadde henvist til hverken sin egen besvarelse eller andre brukte kilder. Nemnda 
fant videre at studenten hadde fusket forsettlig. Det avgjørende for nemnda var omfanget av 
tekstlikheten som ble avdekket mellom studentens besvarelse og den tidligere 
innleveringen. Nemnda fant heller ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, og 
uttalte at studenten selv var ansvarlig for å sette seg inn i hvilke regler og krav som gjelder 
for den enkelte prøvingssituasjon. Videre viste nemnda til at det må kunne forventes at en 
masterstudent behersker å skrive akademiske tekster. Når det kommer til reaksjonen fant 
nemnda det rimelig å forkorte utestengingsperioden som følge av rotete håndtering av 
saken ved institusjonen og underinstansen. Underinstansen hadde ikke behandlet 
studentens begjæring om utsettelse. I tillegg fikk studenten avlagt eksamener ved 
institusjonen selv om det forelå et vedtak om utestenging.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble delvis endret. Felles klagenemnd vedtok annullering av eksamen og utestenging i ett 
semester.  

 

45/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen.  

Ifølge eksamensvaktens rapport ble det oppdaget at studenten under eksamen hadde sin 
mobiltelefon tilgjengelig, dette etter at en medstudent hadde informert eksamensvakten om 
dette under et toalettbesøk. Da eksamensvakten konfronterte studenten om dette benektet 
studenten først å ha telefonen tilgjengelig, men erkjente dette siden. Studenten forklarte å 
ha oppdaget at telefonen var i lommen under eksamen, men forklarte at telefonen ikke ble 
brukt. Studenten bestred å ha fusket, og anførte at reaksjonen var for streng.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på at 
studenten hadde telefonen tilgjengelig under eksamen. Nemnda fant videre at studenten 



hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på eksamensvaktens rapport og studentens 
egen forklaring, hvor det kommer frem at studenten bevisst hadde telefonen tilgjengelig. 
Nemnda presiserte at det avgjørende var at telefonen var tilgjengelig under eksamen, ikke 
hvorvidt den ble brukt. Når det kommer til reaksjonsutmålingen mente nemnda at reksjonen 
vedtatt av underinstansen var i tråd med praksis, og at det ikke forelå formildende 
omstendigheter.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

46/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

Under en rutinemessig plagiatkontroll ble det avdekket en tekstlikhet tilsvarende 38 prosent 
mellom studentens hjemmeeksamen og ulike kilder, herunder 34 prosent med en besvarelse 
innlevert av en student. Studenten hadde ikke henvist til sistnevnte besvarelse løpende i 
teksten eller avslutningsvis, og lik tekst var ikke markert som sitat. Studenten bestred at det 
subjektive vilkåret for fusk var oppfylt. Subsidiært ble det anført formildende 
omstendigheter for reaksjonsutmålingen. Begge anførslene ble begrunnet med at studenten 
var syk under hjemmeeksamen og dermed hadde dårlig konsentrasjon.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på 
omfanget av tekstlikheten mellom studentens besvarelse og den utenlandske besvarelsen. 
Nemnda fant også at studenten hadde fusket forsettlig, hvor det avgjørende var omfanget 
og arten av tekstlikheten som ble avdekket. Nemnda pekte på at flere avsnitt nærmest var 
identisk som i den utenlandske besvarelsen. Endelig kunne ikke nemnda finne at det forelå 
formildende omstendigheter for reaksjonsutmålingen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av hjemmeeksamen og utestenging i to 
semestre ble stadfestet. 

 

47/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med gjennomføring av et arbeidskrav i form av 
en obligatorisk progresjonstest. 

Det ble under gjennomføringen av progresjonstesten oppdaget at studenten hadde sin 
mobiltelefon tilgjengelig. Øvingslæreren forklarte at studentene i forkant av testingen fikk 
beskjed om å legge fra seg mobiltelefonene sine, og at det ble levert inn en mobiltelefon for 
lite i forhold til antall studenter. Øvingslæreren forklarte å ha observert at studenten 
gjentatte ganger så ned, og at dette var grunnen til at studenten ble konfrontert og 



oppdaget. Studenten erkjente å ha fusket, men anførte at reaksjonen var urimelig sett i 
sammenheng med kontinuitetskrav for utdannelsesløpet.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket, og at studenten 
hadde fusket forsettlig. I vurderingen av det objektive og subjektive vilkåret ble det lagt 
avgjørende vekt på uttalelsen fra øvingslæreren.  Studentens erkjennelse av å ha hatt 
mobiltelefonen tilgjengelig ble vektlagt ved skyldvurderingen. Nemnda kunne heller ikke 
finne at det fantes formildende omstendigheter som førte til at reaksjonen fastsatt av 
underinstansen var urimelig. 

Resultat: Underinstansens vedtak om utestenging i to semestre ble stadfestet. 

 

49/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

Gjennom en rutinemessig plagiatkontroll ble det avdekket tekstlikhet mellom studentens 
hjemmeeksamen og ulike kilder, men etter at studenten forklarte seg besluttet institusjonen 
å frafalle saken. Da studentens besvarelse deretter ble vurdert til karakteren F (stryk), og 
studenten påklagde sensurvedtaket, avdekket imidlertid klagekommisjonen et større 
omfang tekstlikhet mellom studentens besvarelse og andre kilder enn hva som ble oppdaget 
i den første kontrollen. Studenten bestred at det subjektive vilkåret for skyld var oppfylt, og 
anførte å ha vært i aktsom rettsvillfarelse. Videre anførte studenten at saken måtte avvises 
som følge av at institusjonen ikke hadde anledning til å omgjøre eget vedtak til skade for 
studenten, jf. fvl. § 35. Subsidiært ble det anført at reaksjonen var for streng.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende 
vekt på den avdekkede tekstlikheten mellom studentens besvarelse og andre kilder. Nemnda 
fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, hvor det avgjørende var omfanget av 
tekstlikheten. Det ble også lagt vekt på at studenten hadde erkjent å  ha kopiert tekst fra 
kildene. Nemnda fant ikke at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, og viste til at 
det var studentens ansvar og sette seg inn i gjeldende regler og krav for kilde- og sitatbruk. 
Nemnda fant ikke at det forelå saksbehandlingsfeil i henhold til fvl. § 35, da saken ikke gjaldt 
omgjøring av et tidligere vedtak, men en ny vurdering av studentens besvarelse. Nemnda 
fant heller ingen formildende omstendigheter for reaksjonsutmålingen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av hjemmeeksamen og utestenging i ett 
semester ble stadfestet.  

 

50/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen. 



Under sensurering av hjemmeeksamen ble det oppdaget tekstlikhet mellom studentens 
besvarelse og ulike kilder. Mistanken oppsto som følge av at sensor oppdaget at besvarelsen 
hadde et varierende språk og at flere bilder manglet kildehenvisning. Studenten anførte at 
den uriktige kildehenvisningen ikke kunne anses som fusk, og at det måtte tas hensyn til at 
studenten hadde dysleksi. 

Felles klagenemnd fant at studenten fusket objektivt sett hadde fusket, hvor det avgjørende 
var tekstlikheten som ble avdekket mellom studentens hjemmeeksamen og ulike kilder. 
Studentens besvarelse inneholdt tekst som var identisk med tekst fra ulike kilder, herunder 
et videokurs, uten at disse kildene var henvist til i studentens besvarelse. Nemnda fant at 
studenten hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på omfanget av den avdekkede 
tekstlikheten. Endelig viste nemnda til at dysleksi ikke kan vektlegges som en formildende 
omstendighet ved reaksjonsfastsettelsen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av hjemmeeksamen og utestenging i to 
semestre ble stadfestet. 

 

51/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en prosjektoppgave. 

Studenten skrev prosjektoppgaven sammen med to medstudenter. I forbindelse med en 
rutinemessig plagiatkontroll ble det avdekket 59 prosent tekstlikhet mellom 
prosjektoppgaven og ulike kilder, hovedsakelig en tidligere prosjektoppgave i samme kurs. 
Det ble fremlagt en samtalelogg fra Facebook i forbindelse med den ene medstudentens 
fuskesak, hvor det kom frem at studenten bevisst hadde brukt en tidligere prosjektoppgave 
som grunnlag for eget arbeid. Studenten gjorde gjeldende å ikke ha kopiert andres arbeid. 
Studenten forklarte at den ene medstudenten hadde endret besvarelsen før innlevering, 
uten at studenten selv eller den andre medstudenten visste om dette. Videre anførte 
studenten å ha vært i aktiv rettsvillfarelse om reglene om kildebruk, og at reaksjonen var for 
streng.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket, hvor det 
avgjørende var den avdekkede tekstlikheten mellom den innleverte prosjektoppgaven og 
den tidligere prosjektoppgaven. Nemnda fant at studenten hadde fusket forsettlig, og la 
avgjørende vekt på omfanget og fordelingen av tekstlikhet gjennom hele besvarelsen. Med 
grunnlag i omfanget og arten av den tekstlikhet som ble avdekket festet ikke nemnda lit til 
studentens forklaring om at medstudenten hadde endret over halvparten av teksten uten at 
studenten hadde kunnskap om dette. Også samtaleloggen fra Facebook underbygde 
studentens subjektive skyld. Nemnda fant heller ingen holdepunkter for at studenten var i 
aktsom rettsvillfarelse, og viste til at det var studentens ansvar å sette seg inn i reglene om 
kilde- og sitatbruk.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av prosjektoppgaven og utestenging i to 
semestre ble stadfestet.  



 

52/2019 

Dokumentfalsk 

Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier. På tidspunktet for behandling i Felles klagenemnd var 
Kunnskapsdepartementet rett klageinstans, og Felles klagenemnd behandlet saken på 
bakgrunn av delegasjon fra departementet.   

Studenten hadde søkt opptak ved et studieprogram, og ble tilbudt plass ved studiet. I 
forbindelse med dokumentkontroll ble det oppdaget at studentens vitnemål var forfalsket 
og inneholdt bedre karakterer enn det originale vitnemålet. Studenten stilte seg uforstående 
til mistanken om forfalskning og anførte å ha benyttet et firma i forbindelse med søknaden 
om studieplass. Firmaet hadde ansvar for oversending av søknad og dokumentasjon til 
institusjonen.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten hadde søkt opptak til studier av falsk 
dokumentasjon, jf. uhl. § 3-7 sjette og åttende ledd. Vitnemålet var å anse som et falskt 
dokument, da det ikke var identisk med originalen og dermed hadde et innhold som ikke var 
sannferdig, jf. opptaksforskriften § 10-1 første ledd. Nemnda fant videre at studenten 
forsettlig hadde søkt om opptak til studiet ved bruk av falsk dokumentasjon. Det ble ikke 
festet lit til studentens forklaring, da nemnda fant det usannsynlig at studenten var uvitende 
om hvilke dokumenter som ble sendt inn i forbindelse med søknaden.  

Ved vurderingen av reaksjon fant nemnda at en karantenetid på ett år var riktig reaksjon i 
saken.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å inndra søknadspapirene og opptakskarantene på ett 
år ble stadfestet. 

 

53/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen.  

Under skriftlig skoleeksamen oppdaget en eksamensvakt at studenten hadde mobiltelefonen 
sin tilgjengelig, da studenten hadde en påslått mobiltelefon på stolen mellom beina. 
Studenten erkjente å ha hatt mobilen tilgjengelig under eksamen, men anførte og ikke ha 
skrevet noe før mobilen ble inndratt. Studenten forlot eksamen etter at mobiltelefonen ble 
inndratt, og forklarte at dette var tiltenkt også før inndragelsen. Det ble videre anført at 
reaksjonen var for steng.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket, da studenten 
hadde mobiltelefonen tilgjengelig under eksamen. Nemnda fant videre at studenten hadde 
fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på eksamensvaktens rapport og studentens 



erkjennelse av å ha hatt mobiltelfonen tilgjengelig under eksamen. Nemnda viste til at det 
ikke var avgjørende hvorvidt mobiltelefon faktisk ble brukt under eksamen, men at 
mobiltelefonen var medbrakt og tilgjengelig. Nemnda fant ikke at reaksjonen fastsatt av 
underinstansen var for streng 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

56/2019 

Dokumentfalsk 

Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier.  

I forbindelse med søknad om opptak til studier, la studenten ved dokumentasjon på bestått 
bachelorgrad ved et universitet i utlandet. Mistanken om dokumentfalsk oppstod på 
bakgrunn av at en annen student fra samme studiested ikke virket å ha de nødvendige 
forutsetningene for studiet det ble søkt på. Det ble foretatt dokumentkontroll, og lærestedet 
i utlandet bekreftet at studentens vitnemål var falskt. NOKUT bekreftet at uttalelsen fra 
lærestedet virket troverdig. Studenten erkjente at den innsendte dokumentasjonen var falsk, 
men anførte at det forelå formidlene omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen. 

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten hadde søkt opptak til studier ved hjelp av 
falsk dokumentasjon, hvor det avgjørende var uttalelsene fra det utenlandske lærestedet 
sett i sammenheng med uttalelsene fra NOKUT. Videre fant nemnda at studenten forsettlig 
hadde søkt om opptak til studiet ved bruk av falsk dokumentasjon. Det ble lagt avgjørende 
vekt på studentens erkjennelse om at dokumentasjonen var falsk, og at denne aktivt ble 
brukt til å søke studier. Nemnda vurderte hvorvidt det forelå formildende omstendigheter i 
saken, men fant ikke grunnlag for dette. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av samtlige avlagte eksamener og prøver 
ved institusjonen og utestenging i to semestre ble stadfestet.  

 

57/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen i jus.  

Det ble under eksamen oppdaget at studenten hadde læreboken i emnet på pulten. 
Læreboken var ikke et tillatt hjelpemiddel på eksamen. Studenten trodde, etter sin 
forklaring, at læreboken var et lovlig hjelpemiddel, og anførte å ha vært i god tro ved å ta 
boken med på eksamen.  



Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett fusket ved at studenten hadde 
et ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Nemnda fant videre at studenten fusket 
forsettlig, hvor det avgjørende var at læreboken ble funnet på eksamensplassen til 
studenten under eksamen, og viste til at studenten for øvrig hadde erkjent de faktiske 
forholdene. Nemnda vurderte om studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, men fant 
ikke grunnlag for dette. Nemnda bemerket at det er studentens eget ansvar å sette seg inn i 
reglene, og i dette ligger en undersøkelsesplikt for studenten for den enkelte eksamen. 
Nemnda fant heller ikke at det forelå formildende omstendigheter for 
reaksjonsfastsettelsen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

58/2019 

Dokumentfalsk 

Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier.  

I forbindelse med søknad om opptak til studier, hadde studenten lagt ved dokumentasjon på 
bestått bachelorgrad ved et universitet i utlandet. Mistanken om dokumentfalsk oppstod 
som følge av at en annen student fra samme studiested ikke så ut til å ha de nødvendige 
forutsetningene for studiet. Etter en dokumentkontroll bekreftet universitetet i utlandet at 
studentens vitnemål var falskt. NOKUT bekreftet at uttalelsen fra det utenlandske 
universitetet virket troverdig. Studenten bestred at den innsendte dokumentasjonen var 
falsk, og viste kvitteringer for betalte studieavgifter ved lærestedet. Det var brukt 
korrekturlakk i tre av disse dokumentene.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett brukte et falskt vitnemål ved opptak til 
studier. Det ble lagt avgjørende vekt på det utenlandske studiestedets uttalelse om at 
vitnemålet var falskt, sett i sammen med uttalelsene fra NOKUT. Videre fant nemnda at 
studenten forsettlig søkte om opptak til studier på bakgrunn av et falskt vitnemål, og la 
avgjørende vekt på at studenten med viten og vilje benyttet vitnemålet i søknaden. Når det 
gjelder kvitteringene for betalt semesteravgift pekte nemnda på at det ikke er avgjørende 
hvorvidt studenten har vært student ved universitetet, så lenge informasjonen i vitnemålet 
ikke er sannferdig. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av samtlige avlagte eksamener og prøver 
ved institusjonen, og utestenging i to semestre, ble stadfestet. 

 

 

 



 

59/2019 

Dokumentfalsk  

I forbindelse med søknad om opptak til studier høsten, hadde studenten lagt ved 
dokumentasjon på bestått bachelorgrad ved et universitet i utlandet. Mistanken om 
dokumentfalsk oppstod på grunnlag av at det ble oppdaget et avvik mellom studentens 
oppnådde eksamensresultater ved institusjonen og de dokumenterte resultatene fra det 
utenlandske universitetet. Etter en dokumentkontroll ble det bekreftet fra universitetet i 
utlandet at vitnemålet var falskt. NOKUT bekreftet at uttalelsen fra det utenlandske 
universitetet virket troverdig. Studenten bestred at vitnemålet var falskt, og ba om 
utsettelse for å få fremskaffet bevis.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett brukte et falskt vitnemål ved søknad 
opptak til studier. Det ble lagt avgjørende vekt på det utenlandske universitetets uttalelse 
om at vitnemålet var falskt, sett i sammen med uttalelsene fra NOKUT. Nemnda kom videre 
frem til at studenten hadde handlet forsettlig ved å med viten og vilje ha lagt ved falskt 
vitnemål i søknaden. Nemnda festet ikke lit til at vitnemålet var ekte, og studenten hadde 
heller ikke sendt inn nye opplysninger som underbygde dette. Nemnda mente også at 
studenten hadde hatt nok tid til å fremskaffe eventuelle nye opplysninger.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av samtlige avlagte eksamener og prøver 
ved institusjonen, og utestenging i to semestre, ble stadfestet. 

 

61/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. 

Under avleggelse av eksamen oppdaget en eksamensvakt at studenten hadde sin 
mobiltelefon tilgjengelig. Eksamensvakten hørte en lyd under eksamen, og det viste seg at 
studenten hadde mobiltelefonen i jakkelommen. Studenten forklarte at det hele skyldtes en 
forglemmelse og stress fordi studenten kom for sent til eksamen. Studenten anførte 
formildende omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett fusket på eksamen ved å ha et 
ulovlig hjelpemiddel tilgjengelig under eksamen. Videre kom nemnda frem til at studenten 
hadde utvist grov uaktsomhet ved ikke å kontrollere at mobiltelefonen var lagt bort. I 
forlengelse av dette uttalte nemnda at det gjelder et høyt aktsomhetskrav for studenter i 
eksamenssituasjoner, og at studenten ikke fritas fra aktsomhetsplikten selv om studenten 
kommer for sent eller er stresset. Nemnda vurderte hvorvidt det forelå formildende 
omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen, men kunne ikke finne forhold som kunne 
vektlegges i formildende retning.  



Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet. 

 

62/2019 

Politiattest 

Saken gjaldt vedtak om utestenging fra praksisundervisning på bachelorutdanning i 
vernepleie, som følge av at studenten hadde merknader på politiattesten. 

Merknadene knyttet seg til straffeloven (1902) § 162 første ledd og straffeloven (2005) § 231 
første ledd, det vil si narkotikaforbrytelser. Studenten hadde to dommer hvor vedkommende 
i den første ble idømt fengsel for kjøp, salg og oppbevaring av ulike typer narkotiske stoffer. I 
den andre dommen ble studenten idømt samfunnsstraff på bakgrunn av oppbevaring og 
overdragelse av ulike narkotiske stoffer, med formål om å selge videre..  

Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen. I sin vurdering 
la nemnda særskilt vekt på lovbruddenes karakter og studentens forhistorie med 
overtredelse av narkotikalovgivningen. Nemnda pekte på at studenten i en lengre periode av 
sitt liv var en del av et miljø med rus og kriminalitet, og at dette medførte en forhøyet risiko 
for at studenten ville kunne få et tilbakefall. Nemnda viste til tvil rundt studentens forhold til 
ulovlige rusmidler, og at det var nødvendig at studenten viste stabilitet over en lengre 
periode før deltakelse i praksisopplæringen på bachelorstudiet i vernepleie var aktuelt.  

Samlet sett mente nemnda at det ikke var forsvarlig at studenten gikk ut i praksis, og uttalte 
at hensynet til beskyttelse av mindreårige og andre sårbare grupper måtte tillegges 
avgjørende vekt i vurderingen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å utestenge studenten fra praksisopplæringen på 
bachelorutdanningen i vernepleie ble stadfestet.  

 

67/2019 

Politiattest 

Saken gjaldt vedtak om utestenging fra praksisundervisning på bachelorutdanning i sosialt 
arbeid, som følge av at studenten hadde merknader på politiattesten. 

Merknadene knyttet seg til straffeloven (2005) §§ 271 og 272, det vil si voldslovbrudd, 
inkludert grov kroppskrenkelse. Politiattesten viste at studenten var dømt til fengsel for grov 
vold og hensynsløs adferd.  

Felles klagenemnd fant at underinstansens vedtak om utestenging fra praksisopplæringen 
måtte oppheves. Det avgjørende for nemnda var at underinstansen ikke hadde fortatt 
vurderingen om utestenging med hjemmel i riktig rettslig grunnlag. Ved sin vurdering viste 



nemnda til at merknadene som studenten hadde på politiattesten ikke dannet grunnlag for 
sak etter uhl. § 4-9 første ledd jf. politiregisterloven § 39.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å utestenge studenten fra praksisopplæring i 
sosionomutdanningen ble opphevet.  

 

70/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

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

I forbindelse med avleggelsen av eksamen oppdaget en eksamensvakt at studenten hadde et 
fullskrevet kladdeark og ordbok på pulten sin. Tillatt hjelpemiddel på eksamen var godkjent 
kalkulator. Studenten anførte at det hele skyldtes en forglemmelse når det gjaldt 
kladdearket. Videre viste studenten til å ha vært i aktsom rettsvillfarelse ved å ha vært i god 
tro om at ordbok var et tillatt hjelpemiddel.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på at 
studenten hadde ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Nemnda kom videre frem 
til at studenten hadde fusket forsettlig, hvor det avgjørende var studentens forklaring om 
bevisst ha tatt med seg ordbok på eksamen for å bruke den som hjelpemiddel. Nemnda fant 
ikke studentens forklaring om å ha glemt kladdearket troverdig. Nemnda kunne ikke finne at 
studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, og viste til at det var studentens ansvar å 
sette seg inn i hvilke regler og krav som gjelder for eksamen. Eksamensreglementet var lett 
tilgjengelig på internett, og tillatte hjelpemidler på eksamen fremgikk klart av 
emnebeskrivelsen og eksamensoppgaven. Nemnda fant endelig at reaksjonen fastsatt av 
underinstansen var riktig. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

71/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

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

En eksamensvakt oppdaget at studenten hadde totalt ni notatark i bukselommene under 
avleggelsen av eksamen. Eksamensvakten fulgte studenten til toalettet da han hørte at 
studenten bladde i papirer inne på toalettet. Studenten anførte å ha vært uvitende om at 
arkene var i bukselommen, og forklarte å ha glemt å ta ut arkene før eksamen. Studenten 
bestred at det subjektive vilkåret for fusk var oppfylt og anførte at den vedtatte reaksjonen 
var for streng.  



Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og viste til at studenten 
hadde ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Videre fant nemnda at studenten 
hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på eksamensvaktens rapport hvor det 
fremkom at eksamensvakten hørte studenten bla i arkene under toalettbesøket. Nemnda 
vektla også arkenes plassering og størrelse, og fant det ikke troverdig at studenten ikke 
visste at arkene var i bukselommen. Nemnda presiserte at det ikke er avgjørende hvorvidt 
arkene ble brukt, men at arkene var medbrakt og tilgjengelige under eksamen. Nemnda 
kunne ikke finne at den fastsatte reaksjonen var for streng.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

72/2019 

Dokumentfalsk 

Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier. 

I forbindelse med søknad om opptak til studier høsten, hadde studenten lagt ved 
dokumentasjon på bestått bachelorgrad ved et universitet i utlandet. Mistanken om 
dokumentfalsk oppstod i forbindelse med gjennomgang av dokumentasjon til flere studenter 
som hadde bachelorgrad ved det samme utenlandske universitetet. Etter en 
dokumentkontroll ble det bekreftet fra universitetet i utlandet at studentens vitnemål var 
falskt. NOKUT bekreftet at uttalelsen fra det utenlandske universitetet virket troverdig. 
Studenten bestred at vitnemålet var falskt, og anførte at det ikke hadde blitt foretatt en 
tilstrekkelig individuell behandling av saken. Studenten anførte også at reaksjonen var for 
streng. 

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett brukte et falskt vitnemål ved søknad 
opptak til studier. Det ble lagt avgjørende vekt på det utenlandske studiestedets uttalelse 
om at vitnemålet var falskt, sett i sammenheng med uttalelsene fra NOKUT. Nemnda fant 
videre at studenten hadde handlet forsettlig, da studenten med viten og vilje hadde søkt 
opptak på bakgrunn av et falskt vitnemål. Nemnda vurderte at institusjonen hadde gitt 
studenten en individuell behandling av sin sak. Felles klagenemnd fant heller ikke at 
reaksjonen fastsatt av underinstansen var for streng.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av samtlige avlagte eksamener og prøver 
ved institusjonen, og utestenging i to semestre ble stadfestet.  

 

 

 

 



73/2019 

Dokumentfalsk 

Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier. 

I forbindelse med søknad om opptak til studier, hadde studenten lagt ved dokumentasjon på 
bestått bachelorgrad ved et universitet i utlandet. Ved gjennomgang av dokumentasjon til 
flere studenter som hadde bachelorgrad fra det samme utenlandske universitetet, ble det 
bekreftet fra universitetet i utlandet at studentens vitnemål var forfalsket. NOKUT bekreftet 
at uttalelsen fra det utenlandske universitetet virket troverdig. Studenten anførte å ha vært 
uvitende om at vitnemålet var forfalsket. I tillegg anførte studenten formildende 
omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen, da en for streng reaksjon ville kunne ramme 
studenten hardt. 

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett brukte et falskt vitnemål ved søknad om 
opptak til studier. Det ble lagt avgjørende vekt på det utenlandske universitetets uttalelse 
om at vitnemålet var forfalsket, sett i sammenheng med uttalelsene fra NOKUT. Nemnda 
fant videre at studenten hadde handlet forsettlig. Nemnda festet ikke lit til studentens 
forklaring om å ha vært uvitende om at vitnemålet var forfalsket. Nemnda fant det bevist at 
studenten med viten og vilje søkte opptak på bakgrunn av et falskt vitnemål. Endelig fant 
ikke nemnda at undersintansens reaksjon var for streng.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av samtlige avlagte eksamener og prøver 
ved institusjonen, og utestenging i to semestre, ble stadfestet.  

 

74/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

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

Studenten ble gjentatte ganger bedt om å logge seg inn i eksamenssystemet og legge vekk 
ulovlige hjelpemidler. Studenten rettet seg ikke etter denne informasjonen, og fortsatte å 
lese på egne notater også etter at eksamen hadde startet. Ingen hjelpemidler var tillatt på 
eksamen. Studenten bestred at vilkårene for fusk var oppfylt, og viste til å ikke ha åpnet 
eksamensoppgaven mens notatene var tilgjengelig. Videre anførte studenten å ha vært i 
aktsom rettsvillfarelse med hensyn til reglene om fusk.  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett hadde fusket, og la avgjørende vekt på at 
studenten leste i egne notater etter at eksamen var påbegynt. I forlengelse av dette påpekte 
nemnda at studieforskriften tydelig anga når eksamen ble ansett startet. Nemnda fant videre 
at studenten hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på studenten ble påminnet og 
legge vekk ulovlige hjelpemidler, både før og etter eksamensstart, men likevel valgte å 
beholde dem. Nemnda kunne heller ikke finne at studenten hadde vært i aktsom 
rettsvillfarelse, og viste til at det er studentens ansvar å sette seg inn i hvilke regler og krav 



som gjelder ved eksamen, herunder om tillatte hjelpemidler. Nemnda viste også til at 
studenten under enhver omstendighet fikk informasjon om reglementet under eksamen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet.  

 

76/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen.  

Det ble under avleggelsen av eksamen oppdaget at studenten hadde flere sammenbrettede 
ark på pulten, som skilte seg ut fra de utdelte innføringsarkene. Da studenten ble 
konfrontert var øverste del av arkene revet bort. Det viste seg at arkene inneholdt 
løsningsforslag fra fjorårets eksamen i samme emne. Studenten forklarte å ha brukt 30 
minutter av starten på eksamen til å notere det som ble husket fra forelesninger og tidligere 
eksamener, dette før å ha sett på eksamensoppgaven.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett hadde fusket på eksamen, ved 
å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Det avgjørende for vurderingen var at 
studenten hadde flere ark med pensumrelevante notater på pulten sin under eksamen. 
Nemnda viste til at disse notatarkene hadde et annet utseende enn arkene som ble utdelt på 
eksamen og at notatene var pensum fra fjorårets eksamen. Nemnda pekte på at dette var 
objektive holdepunkter som også underbygde studentens subjektive skyld. Nemnda festet 
ikke lit til studentens forklaring om å ha skrevet notatene under eksamen. Felles klagenemnd 
fant det etter dette bevist at studenten hadde fusket forsettlig.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble stadfestet. 

 

77/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen.  

Under stikkontroll av lovlige hjelpemidler for eksamen ble det oppdaget at studentens 
«eksamenscase» inneholdt ulovlige innarbeidelser. Tillatte hjelpemidler på eksamen var et 
«eksamenscase» som skulle leveres inn for godkjenning og stempling på forhånd. Det var 
ikke tillatt å gjøre endringer etter den godkjente innleveringen. Studenten forklarte at 
innføringen av notatene skyldtes en forglemmelse, og at notatene ikke hadde blitt oppdaget 
da studenten kontrollerte «eksamenscasen» før eksamen. Studenten anførte at handlingen i 
høyden kunne anses for grovt uaktsom. Videre anførte studenten at det forelå formildende 
omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen, og viste til å være en uerfaren student og at 
forsinket studieprogresjon ville ramme studenten hardt.  



Felles klagenemnd fant det bevist at studenten objektivt sett fusket på eksamen, da 
studenten hadde ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Det ble lagt avgjørende 
vekt på at studenten hadde ulovlige innarbeidelser i «eksamenscasen». Nemnda fant at 
studenten hadde opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å påse at notatarkene var i tråd med hva 
som var tillatte hjelpemidler. Nemnda viste i forlengelse av dette til at det foreligger et høyt 
aktsomhetskrav for studenter i eksamenssituasjoner. Nemnda fant ikke at det forelå 
formildende omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen. 

Resultat: Underinstansens vedtak ble delvis endret. Felles klagenemnd kom frem til et annet 
skyldkrav enn underinstansen. Reaksjonen ble endret til annullering av eksamen og 
utestenging i ett semester.  

 

78/2019 

Skikkethet 

Saken gjaldt tvil om studentens skikkethet for yrket som sykepleier.   

En medstudent sendte inn en tvilsmelding om studenten til institusjonsansvarlig fordi 
medstudenten for noen år tilbake hadde anmeldt studenten for voldtekt. På bakgrunn av 
tvilsmeldingen ble medstudenten innkalt til møte med institusjonen. Medstudenten 
forklarte å ha vært god venn med studenten før hendelsen, samt at studenten var 
traumatisert av hendelser fra hjemlandet sitt. På møtet viste medstudenten frem vedtak på 
voldsoffererstatning, og forklarte at saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. 
Studenten ble innkalt til en vurderingssamtale, og det ble fattet vedtak om at studenten ikke 
fikk delta i praksisopplæring på sykepleierstudiet. Under vurderingssamtalen forklarte 
studenten å ha vært god venn med medstudenten før hendelsen. Studenten angret på å ha 
hatt seksuelt samvær med medstudenten, men benektet å ha voldtatt medstudenten. 
Studenten vurderte seg selv som ansvarsfull og stabil. Det ble bekreftet at studenten hadde 
fått behandling for posttraumatisk stresslidelse tidligere, samt hatt episoder med indre uro 
som følge av traumer fra hjemlandet. Studieveilederen forklarte at studenten var preget av 
opplevelser fra hjemlandet, og som følge av dette hadde konsentrasjons- og søvnvansker.  

Skikkethetsnemnda ved institusjonen fant at studenten var uskikket for yrket som sykepleier. 
Skikkethetsnemnda vurderte at vilkårene i skikkethetsforskriften § 4 bokstav e til g var 
oppfylt. Nemnda innstilte på å utestenge studenten fra sykepleierutdanningen i fem år. 
Skikkethetsnemnda la vekt på at studenten viste liten grad av selvinnsikt i eget sykdomsbilde, 
at studenten fungerte dårlig i sine omgivelser, samt å ha utvist uansvarlighet overfor 
medstudenten. Skikkehetsnemnda la til grunn at utvidet veiledning og oppfølgning ikke ville 
være egnet til å gjøre studenten skikket. Underinstansen la skikkethetsnemndas vurdering til 
grunn og fattet vedtak i tråd med innstillingen. 

Felles klagenemnd fant at studenten ikke var skikket for yrket som sykepleier, jf. 
skikkethetsforskriften § 4 bokstav f. Nemnda fant det sannsynliggjort at studenten hadde vist 
liten grad av selvinnsikt i sin helsetilstand, og at det kunne medføre mulige utfordringer i 
utøvelsen av sykepleieryrket. Nemnda fant ikke at sakens opplysninger i tilstrekkelig grad at 
dokumenterte at skikkehetsforskriftens § 4 bokstav e eller g var oppfylt. Videre fant nemnda 



at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at en utvidet veiledning og oppfølgning åpenbart 
ikke var egnet til å hjelpe studenten, jf. skikkethetsforskriften § 10. Nemnda pekte på at 
referat fra vurderingssamtalen som viste utfordringer ikke var tilstrekkelig. Det ble 
understreket at bestemmelsen forutsetter at institusjonsansvarlig sørger for å utarbeide en 
dokumentert plan for studentens utfordringer og tiltak som skal iverksettes, og nedtegning av 
hvordan studenten tar imot utvidet oppfølgning og veiledning.  

Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten var uskikket for yrket som sykepleier og 
utestenging fra studiet i fem år ble opphevet. 

 

83/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skoleeksamen.  

Det ble under eksamen oppdaget at studenten hadde sin mobiltelefon tilgjengelig under 
eksamen. Mistanken oppstod som følge av at studenten hadde flere og lange toalettbesøk. 
Eksamensvakten så at studenten hadde noe i baklommen, og det viste seg at det var 
studentens mobiltelefon. Studenten forklarte å ha oppdaget mobiltelefonen tidlig på 
eksamen, men turte ikke å levere denne inn i frykt av å få konsekvenser. Studenten bestred 
ikke at vilkårene for fusk var oppfylt, men anførte at vedtaket var ugyldig som følge av at 
underinstansens vedtak ikke var begrunnet i forbindelse med reaksjonsfastsettelsen. 
Studenten anførte også lang saksbehandlingstid som formildende moment ved 
reaksjonsfastsettelsen.  

Felles klagenemnd fant det bevist at studenten hadde fusket forsettlig, da studenten bevisst 
hadde mobiltelefonen tilgjengelig under eksamen. Nemnda understrekte at det ikke var 
avgjørende hvorvidt studenten brukte mobiltelefonen, men at den var tilgjengelig under 
eksamen. Nemnda fant at underinstansens i sitt vedtak hadde begrunnet 
reaksjonsfastsettelsen, og at vedtaket ikke var beheftet saksbehandlingsfeil. Nemnda kom 
også frem til at saksbehandlingstiden ikke hadde vært urimelig lang. 

Resultat: Underinstansen vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.   

 

86/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

I forbindelse med sensurering ble det avdekket 16 prosent tekstlikhet mellom studentens 
hjemmeeksamen og ulike kilder. Studenten gjorde gjeldende at det ikke var meningen å 
fuske og anførte å ha vært i aktsom rettsvillfarelse med tanke på reglene om kildebruk.  



Felles klagenemnd fant det bevist at forholdet objektivt sett var fusk, og la avgjørende vekt 
på den avdekkede tekstlikheten mellom studentens hjemmeeksamen og de ulike kildene. 
Nemnda pekte på at det ikke var mulig å skille mellom hva studenten har skrevet og hva 
andre har skrevet. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig. Det avgjørende 
for studentens subjektive skyld var omfanget av tekstlikheten som var avdekket. Nemnda 
viste til at et stort omfang tekstlikhet fremstår som et objektivt holdepunkt for at studenten 
bevisst har utgitt andres arbeid som sitt eget.  

Nemnda fant at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse vedrørende reglene om fusk 
og kildebruk, og la avgjørende vekt på at institusjonen var å bebreide på dette punkt. 
Nemnda viste til her at emneansvarlig ved institusjonen hadde vært usikker på hvor grensen 
gikk mellom fusk og stryk da studenten spurte om dette, samt at emneansvarlig uttalte å 
ikke ha vært streng nok på tidligere innleveringer når det gjaldt kildehenvisninger. Nemnda 
pekte på at studenten selv var ansvarlig for å sette seg inn i reglene om fusk og kildebruk, 
men at institusjonen må legge til rette for at reglene er tilstrekkelig klare.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i ett semester 
ble opphevet.  

 

87/2019 

Fusk – ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

Det ble oppdaget en tekstlikhet tilsvarende 47 prosent mellom studentens hjemmeeksamen 
og en besvarelse levert av en medstudent. Studentene forklarte å ha samarbeidet tett under 
eksamen, herunder utarbeidet en disposisjon til oppgaven sammen, hatt muntlige innspill, 
samt utvekslet både kilder og utkast til oppgaven. Studenten anførte at det ikke var 
meningen å fuske og at reaksjonen var for streng. Det ble også anført at institusjonen hadde 
gitt lite informasjon underveis i prosessen og at saksbehandlingstiden hadde vært for lang.  

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk, og la avgjørende vekt 
på studenten og medstudentens forklaring om å ha samarbeid tett under eksamen i form av 
utveksling av utkast til oppgaven, kilder, felles disposisjon og tilbakemelding om tekstlig 
innhold. Samlet sett mente nemnda at forholdet var å anse som fusk, da studentene hadde 
samarbeidet i så stor grad at besvarelsen ikke lengre kunne sies å være levert på selvstendig 
grunnlag. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på 
studentens forklaring om å ha samarbeidet tett. Nemnda mente også at omfanget av den 
avdekkede tekstlikheten var et objektivt holdepunkt som underbygget studentens subjektive 
skyld. Nemnda fant ikke at det forelå saksbehandlingsfeil fra institusjonens side. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet. 

(Medstudentens sak behandlet i 90/2019) 



 

88/2019 

Fusk – ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

Det ble avdekket en tekstlikhet tilsvarende 46 prosent mellom studentens 
eksamensbesvarelse og en annen students besvarelse. Studenten innga ulike forklaringer om 
forholdet, og hevdet først kun å ha diskutert kilder med medstudenten, men forklarte 
senere å ha sendt sin besvarelse til medstudenten. Studenten anførte at medstudenten må 
ha tilegnet seg studentens besvarelse uten studentens samtykke eller viten, og bestred å ha 
utvist subjektiv skyld.  

Felles klagenemnd fant at det objektive vilkåret for fusk var oppfylt. Det ble funnet bevist at 
studenten og medstudenten hadde samarbeidet på ureglementert måte, og nemnda la 
avgjørende vekt på studentens forklaring om hvordan de samarbeidet. Herunder pekte 
nemnda på at studentens forklaring om å ha sendt sin besvarelse til medstudenten da den 
var 80-90 prosent ferdig, beviste at studentene hadde samarbeidet på ureglementert måte. 
Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på at 
studenten med viten og vilje sendte sin besvarelse til medstudenten. I lys av dette, og 
studentens sprikende forklaringer, festet ikke nemnda lit til studentens etterfølgende 
forklaringer om at det måtte ha vært medstudenten som kopierte studentens besvarelse.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet.  

 

89/2019 

Fusk – ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

Det ble oppdaget en tekstlikhet tilsvarende 58 prosent mellom studentens hjemmeeksamen 
og en besvarelse levert av en medstudent. Studentene forklarte å ha samarbeidet i form av 
muntlige diskusjoner, stikkord, utveksling av tekstutdrag og kildedeling. Studenten anførte at 
medstudenten kopierte studentens eksamensbesvarelse, og at medstudenten lånte 
studentens pensumlitteratur. Studenten anførte også formildende omstendigheter for 
reaksjonsfastsettelsen. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var fusk, da studentene hadde 
samarbeidet i så stor grad at besvarelsen ikke lengre kunne sies å være levert på individuelt 
grunnlag. Det ble lagt vekt på studentenes forklaringer om å samarbeide, herunder ved å 
sende hverandre tekstutdrag og kilder. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket 
forsettlig. Det ble lagt avgjørende vekt på studentenes forklaringer om samarbeidet, da 
nemnda mente at dette beviste at studenten med viten og vilje hadde samarbeidet med 



medstudenten på ureglementert måte. Nemnda pekte også på at omfanget av tekstlikheten 
var objektive holdepunkter som underbygde studentens subjektive skyld. Nemnda fant ikke 
at det forelå formildende omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet. 

 

90/2019 

Fusk – ulovlig samarbeid 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med hjemmeeksamen.  

Det ble oppdaget en tekstlikhet tilsvarende 57 prosent mellom studentens hjemmeeksamen 
og en besvarelse innlevert av en medstudent. Studentene forklarte å ha samarbeidet tett 
under eksamen, herunder utarbeidet en disposisjon til oppgaven sammen, hatt muntlige 
innspill, samt utvekslet både kilder og utkast til oppgaven. Studenten bestred at det 
subjektive vilkåret for fusk var oppfylt. Videre anførte studenten formildende 
omstendigheter for reaksjonsfastsettelsen i form av forsinket studieløp og helsemessige 
grunner. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk, og la avgjørende vekt 
på studenten og medstudentens forklaring om å ha samarbeid tett under eksamen i form av 
utveksling av utkast til oppgaven, kilder, felles disposisjon og tilbakemelding om tekstlig 
innhold. Samlet sett mente nemnda at forholdet var å anse som fusk, da studentene hadde 
samarbeidet i så stor grad at besvarelsen ikke lengre kunne sies å være levert på selvstendig 
grunnlag. Nemnda fant videre at studenten hadde fusket forsettlig, og la avgjørende vekt på 
studentens forklaring om å ha samarbeidet tett. Nemnda mente også at omfanget av den 
avdekkede tekstlikheten var et objektivt holdepunkt som underbygget studentens subjektive 
skyld. Nemnda kunne ikke finne at det forelå formildende omstendigheter for 
reaksjonsfastsettelsen. 

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet. 

(Medstudentens sak behandlet i 87/2019) 

 

91/2019 

Fusk – ulovlig hjelpemiddel 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med skoleeksamen i jus. 

Under en rutinemessig kontroll av tillatte hjelpemidler ble det avdekket ulovlige 
innarbeidelser i studentens lovsamling. Studenten hadde understreket enkelt bokstaver som 
dannet juridiske ord og uttrykk. Studenten forklarte at det ikke var meningen å fuske, og 



anførte å ha vært i god tro om at innarbeidelsene var tillatt. Studenten anførte også at 
reaksjonen fastsatt av underinstansen var for streng. 

Felles klagenemnd fant det klart at forholdet objektivt sett var fusk, og la avgjørende vekt på 
at det under eksamen ble oppdaget at studenten hadde ulovlige innarbeidelser i 
lovsamlingen. Nemnda kom videre frem til at studenten hadde fusket forsettlig. Det ble lagt 
avgjørende vekt på studentens forklaring om bevisst å ha innarbeidet lovsamlingen med 
understreking av enkeltbokstaver, og at disse dannet ord og uttrykk blant annet innenfor 
ulovfestet rett. Nemnda vurderte hvorvidt studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, 
men fant ikke holdepunkter for dette.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av eksamen og utestenging i to semestre 
ble stadfestet. 

 

93/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt fusk i forbindelse med en prosjektoppgave.  

Ved sensurering av en prosjektoppgave skrevet av studenten og to medstudenter ble det 
oppdaget tekstlikhet mellom prosjektbesvarelsen og en besvarelse innlevert i samme emne 
av andre tidligere studenter. Studentens gruppe hadde ikke henvist til kilden. Studentene 
forklarte å ha brukt besvarelsen som mal og inspirasjon. Studenten bestred at det subjektive 
vilkåret var oppfylt, og viste til å ha lastet opp feil dokumentfil ved innleveringen. Som bevis 
sendte studenten et skjermbilde fra sin PC som viste at den riktige dokumentfilen ikke var 
blitt endret på siden innleveringen. Studenten anførte lang saksbehandlingstid som 
formildende omstendighet for reaksjonsfastsettelsen. 

Felles klagenemnd fant at forholdet objektivt sett var å anse som fusk, da besvarelsen hadde 
tekstlikhet med en kilde det ikke var henvist til, hverken løpende eller avslutningsvis i 
litteraturlisten. Det ble videre funnet det bevist at studenten hadde fusket forsettlig, hvorav 
det ble lagt avgjørende vekt på den avdekkede tekstlikhetens omfang og art. Nemnda festet 
ikke lit til studentens forklaring om å ha brukt den tidligere innleverte besvarelsen kun som 
inspirasjon. Nemnda mente at saksbehandlingstiden hadde vært lang, og fant at det måtte 
anses som formildende omstendighet ved reaksjonsfastsettelsen.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av prosjektoppgaven og utestenging i to 
semestre ble delvis endret. Felles klagenemnd fastsatt reaksjonen til annullering av 
prosjektoppgaven og utestenging i ett semester. 

 

98/2019 

Dokumentfalsk 



Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier. 

I forbindelse med søknad om opptak til studier på høstsemesteret, hadde studenten lagt ved 
dokumentasjon på bestått bachelorgrad ved et universitet i utlandet, og resultater i 
språktest i engelsk. Ved dokumentasjonskontroll ble det oppdaget avvik mellom kopi av 
vitnemålet, som studenten sendte inn på vårsemesteret, og originalen som ble sendt inn på 
høstsemesteret. Kopien inneholdt høyere poengsum enn originalen. Studenten stilte seg 
uforstående til mistanken om forfalskning, og viste til at firmaet studenten benyttet for å 
oversende søknaden til institusjonen måtte ha forvekslet studenten og en annen kunde med 
samme navns dokumentasjon, og at studenten således var uvitende om at feil 
dokumentasjon var sendt inn. 

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett brukte et falskt vitnemål ved søknad 
opptak til studier. Det ble lagt avgjørende vekt på at vitnemålet som ble brukt i søknaden 
ikke var identisk med originalen som studenten la frem ved dokumentkontroll. Nemnda fant 
videre at studentens handling var forsettlig, da nemnda ikke festet lit til studentens 
forklaring om å være uvitende om at vitnemålet var forfalsket. Nemnda fant det bevist at 
studenten med viten og vilje søkte opptak vilje på bakgrunn av et falskt vitnemål. Endelig 
fant ikke nemnda at undersintansens reaksjon var for streng.  

Resultat: Underinstansens vedtak om inndragelse av studentens søknadspapirer og 
opptakskarantene på ett år ble stadfestet.  

 

99/2019 

Advokatsalær 

Saken gjaldt dekning av utgifter til advokatbistand i forbindelse med sak om mistanke om 
fusk ved innlevering av hjemmeeksamen.  

Underinstansen hadde med hjemmel i uhl. § 4-8 (5) satt ned advokatens salær fra 19,25 til 
12 timer.  

Felles klagenemnd fant, som underinstansen, at advokaten hadde brukt lengre tid enn hva 
som kunne anses som rimelig og nødvendig i denne saken. Nemnda bemerket at 
institusjonen normalt har langt bedre grunnlag for å vurdere i hvilken utstrekning det 
arbeidet advokaten har utført var nødvendig for å uføre oppdraget. Dette på bakgrunn av at 
institusjonen vurderer salærkrav fra advokater i øvrige saker, og dermed har opparbeidet 
seg særlig erfaring i hva som er rimelig og nødvendig bistand. Nemda fastslo videre at en 
tilsidesettelse av institusjonens skjønnsmessige vurderinger bare vil være aktuelt dersom 
institusjonens skjønn fremstår som urimelig eller uforsvarlig. I denne tilknytning fant nemnda 
at institusjonens skjønn ikke fremsto som urimelig eller uforsvarlig.  

Resultat: Underinstansens vedtak om å sette ned advokatens salær fra 19,25 til 12 timer ble 
stadfestet.  



 

100/2019 

Skikkethet 

Saken gjaldt klage på vedtak om utestenging på grunn av manglende skikkethet for yrket 
som barnehagelærer. 

Det ble sendt inn to tvilsmeldinger og to bekymringsmeldinger på studenten. I 
bekymringsmeldingene ble det stilt spørsmål ved studentens motivasjon for studiet og yrket 
barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere for. Det ble i denne forbindelse vist til 
manglende innleveringer, studentens væremåte i klasserommet og manglende 
samarbeidsevne med medstudenter. I tvilsmeldingene ble studenten beskrevet som 
forvirret, lite forberedte på å starte på studier og vanskelig å kommunisere med. Studentens 
fastlege forklarte at studenten slet med ettervirkninger fra helseproblemer for noen år 
tilbake, og uttrykte tvil om studenten kunne gjennomføre høyere utdanning.  

Skikkethetsnemnda fant at studenten var uskikket for yrket som barnehagelærer, jf. uhl. § 4-
10 tredje ledd. Skikkethetsnemnda vurderte at vilkårene i skikkethetsforskriften § 3 bokstav d 
til g var oppfylt. Nemnda innstilte på å utestenge studenten fra studiet og tilsvarende 
utdanninger i fem år. Skikkethetsnemnda la vekt på studentens historikk, adferd i form av 
samarbeids- og kommunikasjonsvansker, manglende evne og vilje til å forstå og reflektere 
over egen situasjon, og at studenten overordnet utgjorde en mulig fare for barnehagebarn 
under praksisstudier eller i fremtidig yrkesutøvelse. Underinstansen la i all hovedsak 
innstillingen fra skikkethetsnemndas til grunn, men fattet vedtak om at studenten skulle 
utestenges i tre år.  

Felles klagenemnd fant at studenten ikke var skikket for yrket som barnehagelærer, jf. 
skikkethetsforskriften § 3 bokstav d til g. Nemnda fant at studenten hadde manglende vilje 
eller evne til å kommunisere med voksne, og fungerte dårlig i forhold til omgivelsene. 
Studenten viste også liten grad av selvinnsikt og hadde ikke evnet å endre adferden som 
dannet grunnlaget for tvilen om skikkethet. Videre kom nemnda, under noe tvil, frem til at 
studenten samlet sett utgjorde en mulig fare for barnehagebarns liv, fysiske og psykiske 
helse, rettigheter og sikkerhet, jf. skikkethetsforskriften § 2. Nemnda la betydelig vekt på 
dokumentasjonen på studentens tidligere utfordringer med konsentrasjon, kommunikasjon 
og samarbeid med andre studenter over tid. Det som fikk avgjørende vekt for vurderingen var 
varselet fra praksisstudiet, hvor det fremkom at studenten ikke behersket voksenrollen 
overfor barna.  

Når det gjaldt utestengingsperioden, fant nemnda det nødvendig og tilstrekkelig å utestenge 
studenten i tre år. I vurderingen pekte nemnda på at studentens uskikkethet var forårsaket av 
forhold som hadde vart over en lengre periode. Det ble lagt vekt på dokumentasjon som viste 
at studenten hadde helseutfordringer. Det var ikke mulig for nemnda å ta stilling til hvorvidt 
helseutfordringene ville hindre studenten i å fullføre utdannelsen, eller om de kan 
kompenseres. Usikkerheten knyttet til studentens fremtidige fungeringsevne, vurdert opp 
mot hensynet til forholdsmessighet, ga grunn til å vise tilbakeholdenhet ved lengden på 
utestengingsperioden.  



Resultat: Underinstansens vedtak om at studenten var uskikket for yrket som 
barnehagelærer og utestenging fra studiet i tre år ble stadfestet. 

 

103/2019 

Fusk – plagiat 

Saken gjaldt mistanke om fusk i forbindelse med en prosjektoppgave. 

Ved plagiatkontroll ble det avdekket 40 prosent tekstlikhet med en prosjektbeskrivelse levert 
av studenten og en medstudent året før, uten at studenten hadde henvist til den tidligere 
prosjektbeskrivelsen. Studenten bestred at det subjektive vilkåret var oppfylt, og hevdet å ha 
vært i aktsom rettsvillfarelse om reglene for kildehenvisning til eget arbeid. Studenten 
anførte også saksbehandlingsfeil.  

Felles klagenemnd fant at studenten hadde fusket objektivt sett, og la avgjørende vekt på 
den avdekkede tekstlikheten. Videre kom nemnda frem til at studenten hadde fusket 
forsettlig, og viste til at tekstlikhetens omfang og art var objektive holdepunkter som 
underbygde at studenten bevisst hadde gjenbrukt eget arbeid og presentert det som noe 
nytt. Nemnda fant ikke holdepunkter for at studenten hadde vært i aktsom rettsvillfarelse, 
og viste til at det var studentens eget ansvar å sette seg inn i reglene om fusk og kildebruk. 
Nemnda kunne heller ikke finne at saken var beheftet med saksbehandlingsfeil.  

Resultat: Underinstansens vedtak om annullering av prosjektoppgaven og utestenging i ett 
semester ble stadfestet. 

 

106/2019 

Dokumentfalsk 

Saken gjaldt mistanke om forfalskning av dokumentasjon i forbindelse med søknad om 
opptak til studier. 

I forbindelse med en rutinemessig dokumentkontroll av alle IELTS-tester ble det oppdaget at 
det ikke var noen treff på studentens dokument i IELTS sin database. Institusjonen studenten 
hadde søkt opptak ved fikk bekreftet at dokumentet var eldre enn to år og dermed ikke var 
tilgjengelig. Studenten forklarte å ha benyttet et utenlandsk firma i forbindelse med 
søknaden, og at firmaet forfalsket språktesten. Studenten forklarte videre at det hele 
skyldtes en glipp, da studenten hadde lagret det originale og det forfalskede dokumentet 
under samme navn på sin PC, og med en feiltagelse hadde lastet opp feil dokument i 
«Søknadsweb».  

Felles klagenemnd fant at studenten objektivt sett brukte falskt dokumentasjon ved søknad 
opptak til studier. Det ble lagt avgjørende vekt på at IELTS-testen som ble brukt i søknaden 
ikke var identisk med originalen som ble funnet ved dokumentkontroll. Nemnda fant videre 
at studenten med vilje søkte om opptak til studier på bakgrunn av et falskt dokument. Det ble 



lagt avgjørende vekt på at studenten sendte inn et forfalsket dokument. At studenten lagret 
det forfalskede dokumentet på sin PC ble ansett å være et objektivt holdepunkt som viste at 
studenten hadde hatt til hensikt å laste opp det forfalskede dokumentet. Nemnda festet ikke 
lit til studentens forklaring om å ha lastet opp feil dokument.  

Resultat: Underinstansens vedtak om opptakskarantene i ett år ble stadfestet.  
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