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RAPPORT OM KLAGENEMNDAS ARBEID STUDIEÅRET 

2012 - 2013  
 

Innledning 

I henhold til universitets- og høyskoleloven § 5-1 skal universiteter og høyskoler opprette en 

klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, 

andre klagesaker for studentene. Styret har delegert til klagenemnda å behandle klager over 

formelle feil ved eksamen og andre klager på enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

Styret har også delegert til klagenemnda å avgjøre saker om fusk og forsøk på fusk, og 

utestengning bortvisning etter universitets- og høyskoleloven § 4-8.  

 

Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene 

oppnevnes for fire år av gangen. Studentmedlemmene med varamedlemmer oppnevnes for 

ett år om gangen.  

 

Medlemmer 

1. september 2011 - 31. august 2015 
Personlig vara  

Bengt Hermansen (leder) Sidsel Vatne  

Ragnhild Flittie Onstad (HF)  Knut Einar Stokke (LUI) 

Ellen Hjortsæter (SAM) Øivind Husø (TKD) 

 

 

Studentmedlemmer  

1. september 2012 - 31. august 2013 
Personlig vara 

Kine Nossen (LUI) Torbjørn Jonassen  

Lasse Johan Thue (HF) Lars Kristian Nielsen 

Stensrud (SAM) 

 

Det er avholdt 12 møter i klagenemnda i perioden.  

 

Sekretariatsoppgavene for klagenemnda ivaretas av Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling 

(tidl. Seksjon for kvalitetsutvikling og studiesaker). 

 

Rapportering 

Styret mottar administrasjonens rapport om klagenemndas arbeid for forrige studieår en 

gang per år. Vanligvis til styremøtet i september eller oktober.   

 

Rapporten for studieåret 2012/2013 er den andre for Høgskolen i Oslo og Akershus. Det 

bemerkes at klagenemnda ved Høgskolen i Akershus i perioden 1. januar 2010 – 31.12.2010 

behandlet 5 klagesaker, og klagenemnda for Høgskolen i Oslo behandlet i gjennomsnitt 38 

klagesaker de siste fem årene. Det kan derfor se ut til at antall klagesaker har ikke har økt de 

siste årene  

 

 

KLAGESAKENE 

 

Oversikt over typer og antall klagesaker i perioden rapporten omhandler:  
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Vurdering  

Sett i forhold til antall klager er det som tidligere år få som får medhold etter klage. 

Anonymiserte protokoller fra klagenemndas møter sendes til orientering til fakultetene og 

Studentparlamentet. På denne måten synliggjøres det hvilke saker som er til behandling i 

klagenemnda, og fakultetene får anledning til å orientere seg om klagenemndas vurderinger 

av ulike typer saker. Dette kan bidra til en kvalitetsutvikling av saksbehandlingen.  

 

Det har, som tidligere år, i perioden vært flest klager over formelle feil ved eksamen og 

klager på avslag på søknader om opptak. Flere klager over formelle feil ved eksamen etter at 

det er klaget over karakterfastsettelsen.    
 
Utestenging etter universitetets- og høyskoleloven § 4-8  

 

Klagenemnda har fattet et vedtak om å utestenge en student ved videreutdanningen i 

intensivsykepleie, fra studier med klinisk undervisning og praksisopplæring, og fratatt han 

retten til å gå opp til eksamen i disse studiene i tre år. Klagenemnda fant det dokumentert at 

studenten har opptrådt på en måte som avspeiler alvorlig svikt i hans dømmekraft og 

ansvarsfølelse. Klagenemnda mener han er til fare for pasienters sikkerhet, og at vilkårene 

for utestengte han etter universitets- og høyskoleloven § 4-9 annet ledd er oppfylt.  

 

 

Type saker  Antall  Fakultet  Avslag  Medhold  

Tap av studieretten 2  LUI 1   
HF  1  

2  

Opptak   6 (12)    SAM 1  

HF 1 

LUI 4 

6  

Alternativ vurderingsform  1 LUI 1 1  

Tildeling av veileder  1 SAM 1  1  

Formelle feil ved eksamen   17 (18) HF 9 

SAM 6  

LUI 2 

13 4         (1) 

Fritak og godskriving  6 HF 2 

SAM 2 

LUI 2   

6  

Fjerde eksamensforsøk 4      (2) HF 3 

SAM 1 

4  

Tredje praksisperioden  1      (2)  HF 1  1  

For sent innlevert 

besvarelse 

1 HF 1 1  

Ikke godkjent arbeidskrav   1      (5)  LUI 1  1  

TOTALT  40   (39)    
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FUSKESAKENE 

 

Klagenemnda er førsteinstans (underinstans) i saker som angår fusk. Fakultetene utreder 

sakene og oversender disse til Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling som utarbeider 

saksframlegg og legger sakene fram for klagenemnda med forslag til vedtak.  

 

For de to første årene etter etableringen av HiOA framgår antall fuskesaker, omfang og type 

av oversikten under: 

 

Årstall Antall saker 

høst/vår 

totalt 

Type fusk                                                 

2011/2012 9/24 

33 

Ulovlige hjelpemiddel (12), plagiering (10), ulovlig 

samarbeid (6)                                        

   

 

2012/2013                             

18/18 

36 

 

Ulovlig hjelpemiddel (12), plagiering (13), ulovlig 

samarbeid (9)                         

   

   

Totalt 69  

 

Kilde: Fuskesaker behandlet i klagenemnda ved HiOA. Sakene telles ved tidspunkt for vedtak.  

 

Tabellen gjelder saker behandlet i klagenemnda i perioden er fra 1. september 2012 til 31. 

august. 

 

Tidspunktet for vedtak i klagenemnda er i denne sammenhengen utgangspunkt for tellingen. 

Saker som oppstår ved eksamen i slutten av et semester kan da bli behandlet i begynnelsen 

av det neste.  

 

Siste år inngår 2 klager i det totale antallet saker.  Begge gjelder ulovlige hjelpemidler ved 

skoleeksamen og omfatter hvert sitt fakultet. Tallene under «type fusk» gjelder bare 

førstegangsvedtak. 

 

Antall saker – utviklingstrekk  

For kalenderåret 2012 har klagenemnda ved HiOA behandlet 42 saker. 38 av disse gjeldler 

første gangs behandling og 5 klagesaker. For studieåret 2012/2013 er det behandlet 36 saker, 

hvorav to er klager. I forhold til tidligere år hvor tallet varierte litt over eller litt under 20, er 

dette en klar økning i saksmengden. Studiested Kjeller hadde siste år 9 saker, mens det 

tidligere er rapportert om bare få saker årlig. Ved studiested Pilestredet er det tilsvarende 

en økning. 

 

De fleste sakene resulterer både i annullering og utestengning fra høgskolen, vanligvis over to 

semester. Bare annullering av eksamen brukes sjelden. Det kan også skje at det ikke fattes 

vedtak, for eksempel fordi nemnda kommer til at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis, eller 

fordi forholdet ikke kan sanksjoneres etter loven.  
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Siden medvirkning til fusk ikke hjemles i universitets- og høyskoleloven, har vi sett tilfeller av 

ulovlig samarbeid mellom kandidater på skoleeksamen der det ikke har vært mulig å fastslå 

hvem som har ytet hjelp og hvem som har mottatt hjelp.  

 

Bestemmelsen om medvirkning falt ut av loven i 1995. I forslaget til endringer som nå er 

sendt ut på høring, har departementet foreslått å ta dette inn igjen, noe vi anser som 

nødvendig for å komme dette til livs. Dette gjør også at studentene må utvise større 

forsiktighet når det gjelder å sende ut eller låne ut sine besvarelser til medstudenter i 

forbindelse med innleveringer for å unngå å bli mistenkt for fusk.  

 

Tekstgjenkjenningsprogram - ePhorus 

Fra 1. desember 2009 har tekstgjenfinningssystemet ePhorus vært tilgjengelig da dette ble 

anskaffet ved tidligere HiO. I 2010 ble det gjennomført en pilotstudie ved daværende 

Avdeling for sykepleie og erfaringene derfra gjort tilgjengelig for øvrige enheter/utdanninger. 

Det ble også gitt opplæring og holdt workshops som ledd i innføringen av systemet.  

 

Ved et par av fakultetene har det vært jobbet med pilotprosjekter med tanke på mer aktiv 

bruk av systemet. For å følge opp dette, bør det foretas en kartlegging av hvor langt 

fakultetene er kommet med dette arbeidet i løpet av 2014.  

 

Så langt ser det imidlertid ut til at det i liten grad er tatt i bruk hva gjelder de sakene som 

kommer til klagenemnda.  

 

Plagiering eller ulovlig kopiering uten adekvat kildehenvisning 

Sakene som angår plagiering er forskjellige og av ulik alvorlighetsgrad, fra mer elementære 

feil i mindre omfang til at studenten i sin helhet har kopiert en annens besvarelse og bare 

endret navn og andre kjennetegn for å tilpasse den slik at den kan passere som egen 

besvarelse. 

  

En del studenter behersker referanse- og siteringsteknikk for dårlig og tar for lett på reglene 

for bruk av kilder. I kombinasjon med dårlig tid og manglende kunnskaper, kan resultatet bli 

at enkelte tar sjansen på en snarvei, noe som kan straffe seg i ettertid. Alle har imidlertid 

tilgang på informasjon om oppgaveskriving og kildebruk, det er tema i undervisningen og det 

gis tilbud om kurs.  

 

Ulovlig samarbeid 

Når to eller flere studenters oppgaver helt eller delvis framstår som svært like når det 

kreves individuelle besvarelser, vil det som regel være bevis for at det har foregått ulovlig 

samarbeid og dermed fusk. Samarbeidssakene omfatter også ofte plagiering eller avskrift av 

kilder som ikke er oppgitt. 

 

Omfanget av ulovlig samarbeid av denne typen har variert noe. En periode var det nesten 

borte, men øker nå i omfang. Alle de tre siste årene har det vært saker hvor det har vært 

mistanke om direkte samarbeid om en felles tekst eller oppgave, noe som ikke er tillatt når 

det kreves individuelle besvarelser. Dette forekommer både ved hjemmeeksamen og ved 

eksamen under tilsyn eller skoleeksamen. 

 

Omfattende likheter i besvarelser oppdages lettest der to studenter sensureres av samme 

sensor. Det kan dermed være litt tilfeldig hva som oppdages og ikke. Ved elektronisk 
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innlevering, finnes det mulig å kontrollere besvarelsene mot hverandre ved å generere 

rapporter i ePhorus. 

  

Ulovlige hjelpemidler  

Ved skriftlig eksamen under tilsyn er det som regel eksamensvaktene (og noen ganger 

faglærer eller medstudenter) som oppdager at det foregår noe ulovlig. Studentene skal på 

forhånd sette seg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt på den enkelte eksamen. Kommer 

man inn på eksamen med mer enn dette, vil det regnes som fusk eller forsøk på fusk.  

 

Eksamensinspektørene oppdager ikke tillatte hjelpemidler som for eksempel, notater eller 

såkalte ”fuskelapper”, mobiltelefoner eller annet som ikke er tillatt å ha tilgjengelig. Det kan 

være tett håndskrevne ark med pensumstoff som er brettet på en spesiell måte slik at de er 

lett å ta med seg eller skjule, notater/innlimt tekst i ordbøker eller i andre tillatte 

hjelpemidler. I disse sakene ser vi ofte at høgskolens innføringsark eller kladdeark er 

benyttet. I andre saker mistenkes det utveksling av informasjon mellom kandidater, det 

oppdages bunker med notater bak toalettsisterner og i søppelbøtter. 

 

Studentene har ikke lov til å ha mobiltelefoner tilgjengelig på eksamen under tilsyn. Dette er 

det god informasjon om og det fremheves spesielt av hovedinspektøren før eksamen starter 

at alle mobiler skal være slått av og pakket vekk. I det siste har det likevel vært en jevn strøm 

av slike saker. 

 

Det siste studieåret har ca. 36 % av de nye fuskesakene som er behandlet i klagenemnda 

oppstått ved skoleeksamen. Det er likevel grunn til å anta at mye ikke oppdages, og det 

løpende arbeidet med forbedring av kontrollrutinene fortsettes.  

 

Betydningen av arbeidet med fuskesaker 

Det er ønskelig at studentene som går ut fra HiOA fyller de krav til kunnskaper og 

ferdigheter som studiene setter. Kandidater som ikke har den kompetansen de forventes å 

ha, vil både kunne utgjøre en risiko i sin yrkesutøvelse og svekke høgskolens renommé som 

utdanningsinstitusjon. Som institusjon påligger det høgskolen et ansvar for å sørge for at alle 

studenter tar eksamen under like vilkår. Arbeidet med fuskesaker er i denne forbindelse 

viktig også som ledd i arbeidet med studiekvalitet og for å ivareta studentenes rettssikkerhet.  

 

Fellesadministrasjonen har jevnlige møter med informasjon og opplæring for 

eksamensvaktene og de oppfordres til aktivt å avdekke fusk. Det er ellers løpende samarbeid 

og kontakt mellom klagenemndas sekretariat og saksbehandlerne ved fakultetene om 

behandling og rutiner m.v. 

 

Saker fordelt etter fakultet studieåret  

2012/2013 

 

Fakultet 

 

Nye 

saker 

   

Klager Sum 

HF 16 1 17  

LUI 3 0 3 

SAM 5 0 5  

TKD 10 1 11  
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Totalt 34 2 36 

 

I vedlegget til saken gis oversikt over studium, nivå, eksamensform, type fusk og vedtak.   

 

Sammenlignet med fjoråret er det en økning både ved Fak. HF og TKD, mens LUI har en klar 

nedgang. Fak. SAM ligger stort sett på samme nivå som før. 

 

Studentene 

Studenter som blir tatt for fusk utgjør prosentvis en liten del av alle studentene. 

 

Fusk til eksamen avdekkes på alle nivå, både på bachelor- og masternivå og i 

videreutdanningene.  
 

Det generelle inntrykket er at det er en sammenheng mellom fusk og svak faglig utvikling 

og/eller dårlige studievaner. Tidligere stryk er ikke uvanlig og studenten har ofte hatt fravær 

fra eksamen eller har avmeldt seg. Studentene oppgir ofte som unnskyldning at de kommer 

for sent på eksamen eller har for liten tid til å sjekke det de leverer fra seg, ikke har satt seg 

inn i reglene osv. En del skylder også på sykdom eller andre vanskeligheter.  

 

Menn har vært overrepresentert disse sakene, men siste år har er det en økning i antall 

kvinner. 19 av 34 nye saker gjelder kvinner, mot 10 av 28 i fjor. De to klagesakene i år 

gjelder begge kvinner.  

 

Studenter med utenlandsk bakgrunn utgjør rundt 90 % av sakene.  

 

Studentenes rett til å møte for klagenemnda 

Studentene blir invitert til møtet i nemnda og får anledning til å forklare seg i saken og 

ivareta sine rettigheter. Det generelle inntrykket er mer enn halvparten av studentene 

benytter seg av denne retten. Det er samtidig en markert økning i bruk av advokater. Siste 

studieår har 10 av studentene benyttet advokat og de fleste kommer sammen med sin klient 

til møtet i klagenemnda. Mange av fuskesakene tar dermed lang tid å behandle i møtene.  

 

Skyldspørsmålet 

For at en student skal kunne straffes i henhold til universitets- og høyskolelovens §§ 4-7 og 

4-8 må det objektivt sett foreligge fusk. Fusk er bruk av ulovlige hjelpemidler, plagiering og 

ulovlig samarbeid eller andre brudd på regler for eksamen. I tillegg må kravet om subjektiv 

skyld være oppfylt, dvs. at studenten enten har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.  

 

Klagenemnda tar stilling til om de objektive vilkårene for fusk er oppfylt og om skyldkravet 

anses oppfylt. Hvis nemnda kommer til at det foreligger fusk, tas det stilling til graden av 

subjektiv skyld, dvs. om det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra studentens side. 

Dersom det ikke foreligger forsett eller uaktsomheten ikke kan sies å være grov, er vilkårene 

for å fatte vedtak om fusk ikke tilstede. Følgende oversikt viser resultatet av behandlingen i 

klagenemnda:   
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Skyldkravet 

 

2012/2013 

Forsettlig 25 

Grovt uaktsomt 3 

Ikke vedtak 5 

  

  

Totalt 33 

 

Én sak ble utsatt høsten 2012 på grunn av nye opplysninger i saken. 

 

Klagenemnda kommer oftest til at det foreligger forsettlig fusk fra studentens side. Grov 

uaktsomhet forekommer sjeldnere. Finner klagenemnda at det ikke foreligger tilstrekkelig 

bevis for at det har foregått fusk, fattes ikke vedtak.  

 

Reaksjoner på fusk 

I samsvar med universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 første ledd bokstav b og 4-8 tredje ledd 

kan klagenemnda annullere eksamen og utestenge en student som har fusket fra høgskolen i 

inntil ett år. Klagenemnda kan benytte både annullering alene og annullering pluss 

utestengning som reaksjonsform. 

 

 

Reaksjon 

 

Grovt 

uaktsomt 

Forsettlig 

 

Totalt 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013  

 

Bare annullering 

 

0     2 0 0 2 

Annullering og   

utestengning over 

ett semester 

5     0 0 0      5 

Annullering og 

utestengning over 

to semester  

0     1 18 25 44 

Totalt 

 

5     3 18 25 51 

 

 

Felles klagenemnd som er den nasjonale klageinstansen i fuskesaker, legger til grunn at det i 

utgangspunktet skal være to semesters utestenging for forsettlig og ett semester for grovt 

uaktsom fusk. Den enkelte sak vurderes imidlertid konkret, og klagenemnda ved HiOA har 

vanligvis som utgangspunkt for sine vurderinger at den reelle utestengningen, dvs. 

forsinkelsen for studenten, ikke skal utgjøre mer enn ett år. Den reelle utestengningen kan 

dermed bli mindre enn 6 måneder for grovt uaktsomt og mindre enn 12 måneder for 

forsettlig fusk. 
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Klagesaker 

Siste studieår har det vært to klager. Begge gjelder bruk av ulovlig hjelpemiddel på eksamen 

under tilsyn. I den ene klagen ble klagenemndas vedtak stadfestet, og den andre er nå til 

behandling i nemnda. Sakene fra Felles klagenemnd inneholder en grundig juridisk 

gjennomgang av alle sider ved sakene og oppleves som nyttig for høgskolens saksbehandling i 

fuskesaker.  

 

Felles klagenemnd kan omgjøre vedtak til gunst, men ikke til ugunst for klager. 

Som regel er vedtakene i klagenemnda ved HiOA blitt stadfestet av Felles klagenemnd.  
 

Bruk av advokat  

Det framgår av lov om universiteter og høyskoler § 5-8 femte ledd at fra sak om 

utestengning er reist, har studenten rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson og 

få utgifter til dette dekket av høgskolen.  

 

Studieåret 2012/2013 har10 advokater vært engasjert i fuskesaker. Dette er flere enn det 

som har vært tilfelle tidligere år, noe som også gjenspeiles i kostnadene som beløper seg til 

nær kr. 200 000. Til sammenligning var utgiftene i fjor rundt 40 000.  De økte kostnadene 

har også sammenheng med at salærkravene har vært mye høyere, delvis som følge av at 

sakene har vært mer omfattende og tatt lengre tid. Vi registrerer også at flere av advokatene 

nå ser ut til å legge mye arbeid i skriftlige tilsvar, noe som trekker opp kostnadene i tillegg til 

at de møter sammen med studenten i klagenemnda.  

 

Generelt må det sies at høgskolens utgifter til advokatbistand for studenter til nå har vært på 

et akseptabelt nivå i disse sakene. Siste år har imidlertid administrasjonen i flere tilfeller 

avkortet kravene da man har ansett at de er urimelige i forhold til det som anses som 

nødvendige utgifter, som er det studentene bare har rett til å få dekket.  

 

For saksbehandlingen representerer det en utfordring at tilsvar kommer så sent at nemnda 

ikke får det før møtet. Dersom det også inneholder nye opplysninger må det som regel 

utredes mer før nemnda kan ta stilling til saken og den må følgelig utsettes. 

Advokathonorarene stiger i raskt tempo som følge av at saken trekkes ut og må opp i 

klagenemnda flere ganger. 

  

Det har vært et par tilfeller der studentene har endret forklaring gang på gang og kommet 

med stadig nye usanne forklaringer. Det kan i slike tilfeller synes urimelig at utgiftene, som i 

ett tilfelle beløp seg til 68 000 kr, i sin helhet belastes høgskolen.  
 

Studentene har fra sak om utestengning er reist, rett til å få betalt advokathjelp fra 

høgskolen. Siste år har vi sett at flere vil ha advokat med en gang, dvs. før sak om 

utestengning er reist, og ha med advokaten i møtet med fakultetet. Utgifter til dette må 

studenten dekke selv. Samtidig skal høgskolen dekke utgifter som påløper senere dersom 

saken går videre, kanskje uten å vite hvor mye studenten allerede har betalt. Dette 

kompliserer arbeidet og for å holde utgiftene på et riktig og rimelig nivå, er det mer arbeid 

med oppfølging av de avtaler som inngås. 

 

Til nå har det vært praksis at offentlig salærsats brukes i saker om fusk. Sivilombudsmannens 

uttalelse i SOM-2011-1883 har imidlertid skapt tvil om det kan legges til grunn at vanlige 

satser ikke kan brukes, idet han anser at det ikke er klare hjemler i lovverket for en slik 

begrensning. Felles klagenemnd har tatt uttalelsen til etterretning når det gjelder 
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skikkethetssaker, men ikke for saker om fusk og ment at det her er tilstrekkelig klar 

hjemmel i forarbeidene. I de avtaler høgskolen har inngått, er praksis fra Felles klagenemnd 

lagt til grunn. 

 

Nylig har imidlertid Kunnskapsdepartementet i en sak for Bergen tingrett som angikk fusk, 

tatt Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning. Det er dermed blitt mer uklart hva som 

gjelder, og det foreligger mulighet for økte kostnader, i hvert fall i en periode. 

Departementet sendte 10. juli 2013 forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven på 

høring. Et av forslagene til endring er at de aktuelle lovbestemmelsene om dekning av 

advokatutgifter endres, slik at det framgår uttrykkelig at utgiftene til advokat skal beregnes ut 

fra en timesats tilsvarende den tid enhver tid gjeldende offentlige salærsatsen.  

 

 

 

 


