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Generelt om klagenemnda 
 
Etter universitets- og høyskolelovens §5-1 er det påbudt å opprette en klagenemnd ved 
institusjonen. Arbeidsområdet for klagenemnda ved UiB er, i likhet med de fleste andre 
institusjonene, klager over enkeltvedtak fra studentene, fuskesaker mot studentene og visse 
andre typer disiplinærsaker. Arbeidsområdet og arbeidsformen for klagenemnda er regulert i 
”Regler for den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Bergen”, som finnes her: 
 
https://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=177 
 
 
 
Arbeidet i klagenemnda 2008 
 
Det er avholdt 13 møter. Sammensetningen av nemnda har vært som følger 
(varamedlemmer i parentes): 
 
Leder: tingrettsdommer Gunnar Rode Torvund 
(tingrettsdommer Helge Lillebø) 
 
førsteamanuensis Eva Reme 
(førsteamanuensis Marit Midtbø) 
 
professor George Francis 
(professor Harald Sætren) 
 
student Christian Kartnes (for høsten: Mohsin Rahmani) 
(Mohsin Rahmani, Jonas Jensen (Jensen gikk ut av nemnda etter at han ble 
styremedlem)) 
 
student Birte Hove Berg 
(Trine Sørensen, Kristine Yr Grøntvedt) 
 
Det bemerkes at ved behandlingen av sakene fra Det juridiske fakultet 
våren/sommeren 2008 ble det i større grad enn vanlig brukt varamedlemmer for 
studentene. Hvem som deltok i det enkelte møte, går fram av nemndas protokoller. 
 
 
Seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy har vær sekretær for nemnda og konsulent Mona 
Rødseth har utført administrative oppgaver. 
 
Klagenemndas behandling  
Den sentrale klagenemnd har i 2008 realitetsbehandlet 27 klagesaker, mot 37 i 2007 
og 41 i 2006. I årene 2003-2005 lå tallet hvert år mellom 30 og 40. Tallet for 2008 er 
dermed relativt lavt, men ikke radikalt lavere enn i et normalt år. I tillegg ble det i 
2008 behandlet 29 saker om fusk. Resultatet av fuskesakene går fram av tabell 1 og 
2, mens resultatet av klagesakene går fram av tabell 3.  
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Nærmere om fuskesaker 
 
I saker om fusk er klagenemnda førsteinstans, mens klager behandles av Felles 
klagenemnd for studentsaker. 
 
Saker om disiplinærtiltak ble overført til klagenemnda høsten 2003, og i 2003 var det 
seks saker. Det første hele året klagenemnda hadde slike saker var i 2004, da tallet 
var 10, mens det i 2005 var 20, i 2006 15 og i 2007 16. Dvs. at det en periode syntes 
å være en utflating, men i 2008 kom det en sterk økning. Dette skyldes delvis de sju 
”pilotsakene” fra Det juridiske fakultet, som er nærmere omtalt nedenfor. I avsnittet 
her omtales de øvrige 21 sakene om fusk. 
 
 
Tabell 1: Fuskesaker etter fakultet: 
 
SV:  4 saker 1 henlagt, 3 annullert + utestengt 1 sem. 
HF: 6 saker 2 henlagt , 4 annullert 
Juss: 10 saker 8 henlagt, 2 annullert 
MN: 5 saker 3 annullert, to annullert + utestengt 1 sem. 
MOF 2 saker 2 annullert 
PSYK 2 saker 1 annullert, 1 annullert + utestengt 1 sem. 
 
 
Tabell 2: Fuskesaker etter nivå: 
 
Bachelor, 100-nivå: 11 saker 3 henlagt, 5 annullert, 3 

annullert + utestengt 1 
sem. 

Bachelor, 200-nivå: 2 saker 2 annullert + utestengt 1 
sem. 

Integrert master: 10 saker 8 henlagt, 2 annullert 
Disiplinær 
master/profesjon: 

3 saker 2 annullert, 1 annullert + 
utestengt 1 sem. 

Doktorgrad: 3 saker 1 annullert, 2 annullert + 
utestengt 1 sem. 

 
Som det går fram av tabellene, ble 9 av 29 saker henlagt, altså nær en tredel. I dette 
tallet inngår imidlertid alle de sju såkalte pilotsakene fra Det juridiske fakultet. Disse 
er omtalt nedenfor.  
 
I de øvrige 20 sakene om fusk, ble resultatet henleggelse i 3 saker, annullering alene 
i 10 saker, mens 7 endte med annullering pluss ett semesters utestenging (det er 
enklete nyanser her, jf. referatet fra enkeltsakene).  
 
I 2008 er det to forhold knyttet til fuskesaker som nemnda ønsker å omtale særlig. 
Det ene er sakene som gjelder ph.d.-kandidater, og det andre er sakene fra Det 
juridiske fakultet som ble behandlet i løpet av våren og sommeren. 
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Fuskesaker på ph.d.-nivå 
 
Disse tre sakene kom opp samtidig, og alle stammer fra samme kurs. I tabellene over 
er de klassifisert som saker fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, men det 
gjelder et kurs som ph.d.-kandidater fra flere fakulteter deltar på. En av de tre 
kandidatene var da også opptatt ved et annet fakultet. Alle tre var av utenlandsk 
opprinnelse (østeuropeisk/asiatisk), men fra ulike fag og institutter. Sakene framstod 
også som nokså like. Det vises her til gjengivelsen nedenfor. 
 
I to av sakene ble det, som tabellen viser, reagert med både annullering og ett 
semesters utestenging. Begge disse ble påklaget til Felles klagenemnd for 
studentsaker, som stadfestet vedtakene. 
 
Det særegne bestod i at dette gjaldt personer som antas å være på et høyt 
akademisk nivå og som forutsettes å kjenne godt til gjeldende normer for omgang 
med litteraturkilder. Imidlertid var irregularitetene av om lag samme slag som er 
vanlig å se i saker som gjelder studenter på bachelor- og masternivå. Nemnda er 
også kjent med presseomtalen av en rekke saker som ble fremmet for klagenemnda 
ved Universitetet i Oslo, og som syntes å ligne mye på sakene herfra. Spørsmålet 
som reiser seg, er hvorfor slike saker oppstår i det hele tatt. Nemnda har tidligere 
pekt på at en relativt høy andel av fuskesakene gjelder studenter med utenlandsk 
bakgrunn. Det er tidligere lagt til grunn at aktsomhetsnormen er den samme for alle. 
Dette bygger på en forutsetning om at universitetet makter å tilføre alle sine studenter 
og ph.d.-kandidater de kunnskapene som er nødvendige for å kunne omgås litteratur 
og andre kilder på en lovlig og forsvarlig måte, i den grad de ikke har slike 
kunnskaper og ferdigheter fra før. Hvorvidt denne forutsetningen holder, eller om det 
er mangler ved UiBs egen innsats eller fagmiljøenes kulturer, er ikke lett å si.  
 
I de to sakene som endte med annullering, la så vel UiBs nemnd som Felles 
klagenemnd til grunn at det er adgang til å ilegge både annullering og utestenging 
etter universitets- og høyskoleloven også mot ph.d.-kandidater. Dette er ett av 
spørsmålene som er tatt opp i en sak om endring av uhl., og som i det dette skrives, 
ikke er avsluttet. 
 
Jussakene 
 
Disse har fått bred omtale så vel internt som i pressen, og det er dermed liten grunn 
til noen bred presentasjon her. Nemnda har også fått opplyst at universitetet har 
oppnevnt et uavhengig granskingsutvalg.  
 
Klagenemnda vil vise til at Det juridiske fakultet har vedtatt en særskilt bestemmelse i 
studieplanen for fakultetets eneste studieprogram, masterstudiet i rettsvitenskap, der 
det går fram at alle arbeider som studentene leverer til vurdering eller godkjenning, 
skal være deres eget. Det er dermed et uttrykkelig selvstendighetskrav, som gjelder 
både for obligatoriske arbeidskrav og for eksamensarbeider. Dette støtter opp under 
kravene i loven. 
 
I sine vedtak la klagenemnda entydig til grunn at selvstendighetskravet også gjelder 
arbeidsgruppeoppgaver, og at den formen for samarbeid som studentene hadde 
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drevet med i mange av sakene som kom til nemnda, utvilsomt var et brudd på dette 
kravet. Imidlertid mente nemnda at fakultetet ikke hadde operasjonalisert sitt eget 
regelverk tilstrekkelig. Når en slik generell regel som er gitt i studieplanen skal 
kommuniseres til mange studenter og relateres til ulike former for studentarbeider, vil 
en konkretisering i form av bl.a. systematisk kontroll og reaksjoner i enkeltsaker og 
informasjon til studentene om dette, være viktig for at reglene skal virke godt i 
praksis. Det syntes som om dette ikke var gjort i stort nok omfang, noe som ble 
avgjørende for at nemnda valgte å legge bort alle de sju pilotsakene. Dette førte 
senere til at fakultetet la bort alle de andre gjenværende sakene. 
 
 
Andre merknader om fuskesaker  
 
I årsmeldingen for 2007 uttalte klagenemnda bl.a.: 
 
”Videre har nemnda merket seg at det i 2007 er arbeidet med forslag til en sterkere 
og mer systematisk satsing på etikk i utdanning, jf. innstillingen ”Utdanning i 
akademisk redelighet – tiltak for etikk i utdanningene ved Universitetet i Bergen”. Det 
er meget positivt at dette arbeidet gjøres, ikke minst fordi det gir en mulighet til en 
mer helhetlig satsing. Behandling i klagenemnda er et reaktivt tiltak, som vil være 
mer verdifullt med tanke på læring og allmennprevensjon, dersom det satses 
helhetlig og systematisk også på andre tiltak, så vel proaktive som reaktive. Nemnda 
håper at den videre oppfølgingen på dette området vil bidra til å oppfylle disse 
ambisjonene.” 
 
Etter det vi har forstått, har dette arbeidet foreløpig ikke gitt noen konkrete resultater 
på bred front. Det er å håpe at dette vil endre seg i 2009. 
 
For øvrig viste sakene på juss at det kan være grunn til å etablere alternative 
reaksjonsmønstre i fuskesaker, altså andre tiltak enn behandling i klagenemnda. Full 
nemndsbehandling har den fordelen at det gir muligheter til å anvende 
disiplinærsanksjoner som nevnt i loven, nemlig annullering og utestenging. Det er 
imidlertid en relativt tung prosess, som også kan bli kostnadskrevende. Særlig i 
mindre alvorlige saker eller dersom sakstallet blir svært stort, kan det være tjenlig 
med andre typer reaksjoner, så som underkjenning av obligatoriske arbeidskrav eller 
stryk på eksamensarbeider der studenten har fusket, eventuelt også advarsler, slik 
som Det juridiske fakultet brukte overfor mange studenter i 2008.  
 
Merknader som gjelder klagesaker 
 
Som nevnt var det i alt 27 klagesaker som ble realitetsbehandlet, jf. tabell 3. 
 
 
Sakstype Fak./avd. Ikke medhold Omgjort eller 

opphevet 
Eksamensrett/gjentak Juss: 6 

HF:    1 
SV:    1 

6 
 
 

 
1 
1 

Formelle feil ved 
eksamen 

Juss:  2 
MOF: 1 

2 
1 
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Andre 
eksamenssaker 

Juss:2 
HF:   1 
UA:   1 

1 
 
1 

1 
1 

Innpassing Juss: 1 
MOF:1 
HF:    1 

1 
1 

 
 
1 

Opptak m.v. Juss: 1 1  
Andre Juss: 4 

HF:    1 
MOF: 1 

4 
 
1 

 
1 

 
 
Som det går fram av tabellen ovenfor, kommer om lag 60% av klagesakene fra Det 
juridiske fakultet, men svært få av disse klagene har ført fram. Nemndas inntrykk er 
at fakultetet i flere år har ført en streng og konsekvent praksis, samt at en del 
reglementsendringer, ikke minst når det gjelder retten til gjentak av eksamen, nå har 
blitt innarbeidet. Dette antas å være de viktigste grunnene til at så få klager fra 
jusstudenter får medhold. 
 
En sak som fikk en nokså direkte virkning for UiBs virksomhet, er sak 14/08, der det 
ble fastslått at det er klagerett over karakteren på førstesemesteremner, også for den 
som har bestått emnet (gjelder der det brukes A-F-skala). Dette er i strid med 
tidligere praksis, og etter det nemnda har fått opplyst, har praksis nå blitt endret. 
 
Den generelle andelen som fører til omgjøring eller oppheving, er om lag ¼. Dette er 
i tråd med det som har vært vanlig i flere år.  
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Gjengivelse av klagenemndas vedtak i 2008 
 
I gjengivelsen her er i hovedsak saksframstillingen til nemnda beholdt, bortsett fra at 
en del identifiserende opplysninger er utelatt. Nemndas begrunnelse er derimot 
omskrevet til fortidsform. Overgangen fra saksframstilling til begrunnelse er markert 
med at ordet ”Nemnda” eller ”Klagenemnda” er satt i fet skrift. Den formelle 
konklusjonen, av typen ”Klagen tas ikke til følge” eller ”NNs eksamen i [emne] ved 
UiB [semester] annulleres…” er heller ikke tatt med. 
 
Det må også bemerkes at saksnummerne (klagenemndas løpenummer) er satt på en 
annen måte i 2008 enn tidligere år. Da det store antallet saker fra Det juridiske 
fakultet kom inn våren 2008, ble disse tildelt løpenummer med en gang. Ettersom 
flertallet av dem ikke kom til behandling i nemndsmøte, er det derfor en rekke 
nummer som ikke har blitt brukt. 
 
 
Sak 1/08: Klage over avslag på søknad om eksamensrett - juss. (2008/305) 
 
Klageren er student på mastergradsstudiet i rettsvitenskap, på femte studieår. Saken 
gjelder eksamen i emnet [emnenavn], som er et emne på tredje studieår. Klageren 
bestod dette emnet første gang høsten 2005 og andre gang høsten 2006, begge 
ganger med samme karakter. Våren 2007 bestod han alle emnene i fjerde studieår.  
 
Han meldte seg til eksamen i [emnet] for høsten 2007. I brev av 20.09.07 varslet Det 
juridiske fakultet ham om at meldingen ville bli slettet. Bakgrunnen for dette var 
studieplanens regel om at den som har bestått alle emner på fjerde studieår, ikke 
lenger kan gjenta beståtte eksamener fra tredje studieår, jf. studieplanens §5-2, 
punkt 3 c, iii. 
 
Brevet ble sendt til den adressen klageren stod oppført på i universitetets registre, 
dvs. den adressen han selv hadde oppgitt. Det kom ingen uttalelse fra klageren, og 
derfor gjorde fakultetet 05.10.07 vedtak om sletting av meldingen. Det er opplyst at 
brevet kom i retur. Fakultetet fant deretter fram til en annen adresse gjennom 
telefonkatalogen, og sendte vedtaket dit. Også det kom i retur. Den 16.10.07 sendte 
fakultetet melding via epost, både til klagerens UiB-adresse og en annen adresse 
som klageren hadde oppgitt. Det ble der opplyst om de to brevene som hadde 
kommet i retur, samt at saksbehandleren hadde forsøkt å kontakte klageren på hans 
mobiltelefonnummer. 
 
Dagen etter, den 17.10.07, ble eksamen holdt, og klageren møtte fram i lokalet. Det 
ble da oppdaget at han ikke stod på kandidatlisten, og han ble på vanlig måte gjort 
oppmerksom på at han kunne få levere en besvarelse, men at han ikke kunne være 
sikker på om leveringen ble godtatt. 
 
Den 19.10. henvendte klageren seg til Utdanningsavdelingen og søkte om å få 
besvarelsen sensurert. Han forklarte at han trodde alt var i orden, jf. at han hadde fått 
semesterkort der det gikk fram at han var oppmeldt. Han forklarer at han ikke mottok 
noe brev, og at epostmeldingen kom dagen før eksamen, da han var travelt opptatt 
med å forberede seg. Han antar at det kan ha skjedd en feil, noe som han ikke kan 
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ha ansvar for. Uansett mener han at han ut fra rimelighetshensyn burde få sin 
besvarelse sensurert. 
 
Utdanningsavdelingen realitetsbehandlet saken, men avslo, med henvisning til den 
nevnte regelen i studieplanen for rettsstudiet. 
 
I klagen er det igjen vist til omstendighetene omkring vedtaket fra Det juridiske 
fakultet. Videre forklarte han at rett før eksamen i [emnet] høsten -06 var det et 
dødsfall i hans nære familie. Dette innvirket på eksamensforberedelsene, men han 
valgte likevel å gjennomføre. Han synes ellers å anføre at den regelen som det er 
tale om, er uheldig. Samlet sett mener han at han har kommet i en urimelig situasjon, 
og at han bør få sin besvarelse sensurert. 
 
Utdanningsavdelingen har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. Man 
kan ikke se at det er gjort noen forsømmelse i underretningen til klageren om at 
eksamensmeldingen var annullert. Avdelingen går ikke inn på spørsmålet om reglene 
i studieplanen er urimelige i sin alminnelighet eller om de slår særlig urimelig ut i 
dette tilfellet.  
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Etter studieplanens ordlyd 
er det helt på det rene at klageren ikke har rett til å gjenta det aktuelle emnet. Dette 
er regler som fakultetet har gjort kjent for studentene på korrekt vis og som blir 
praktisert konsekvent. Nemnda kunne ikke se at det var særegne forhold i saken her 
som gir grunn til å se denne saken annerledes enn andre saker. 
 
Etter nemndas syn var klageren også varslet på behørig måte og i rett tid om at han 
ikke hadde rett til å delta ved vedkommende eksamen. Det var på det rene at 
fakultetet hadde sendt brev om dette til den korrekte adressen. Da dette kom i retur, 
var det ingen grunn til å bebreide fakultetet at de forsøkte en annen adresse, samt å 
kontakte ham på telefon. At epostmeldingen først ble sendt dagen før 
eksamensdagen, var dermed ikke avgjørende. 
 
 
Sak 2/08: Klage over avslag på søknad om gjentak av eksamen – Juss 
(07/12902) 
 
Det var 17 klagere i saken. De henvendte seg i september 2007 til fakultetet og viste 
til at de hadde valg å reise på utvekslingsopphold i utlandet. Dette hadde de gjort i 
det fjerde året sitt, dvs. at de hadde snudd om på rekkefølgen av fjerde og femte år. 
Den praktiske konsekvensen var at de ved gjenkomsten måtte begynne på fjerde 
studieår i året 2007/-08. Dette medførte at dersom de ønsket å gjenta beståtte emner 
i fjerde studieår, kunne ikke det gjøres ved den såkalte kontinuasjonseksamenen i 
august 2008, men først ved neste ordinære eksamen, i 2009. Tidligere var det 
adgang til slikt gjentak også ved kontinuasjonseksamen, men den adgangen 
opphørte ved utgangen av vårsemesteret 2007. Klagerne mente at de ved å reise ut i 
stedet for å være hjemme i året 2006/-07 ikke kunne utnytte gjentaksretten, og at det 
framstod som urimelig at de skulle miste rettigheter bare fordi de valgte å reise ut 
akkurat dette året. Videre mente de at informasjonen fra fakultetet før 
utenlandsoppholdet hadde gitt dem en berettiget forventning om at adgangen til å 
gjenta ved kontinuasjonseksamen ville være i behold også i året 2007/-08: 
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Fakultetet har (…) forsikret oss om at et utenlandsopphold fryser studiet hjemme, slik at 
når vi kommer tilbake skal vi had de samme mulighetene og rettighetene som før vi reiste. 

 
Fakultetet avslo søknaden, og viste til studieplanens regler. Videre ble det vist til en 
uttalelse fra Studieutvalget i mars 2007, der utvalget presiserte at å endre 
rekkefølgen på de to siste studieårene er noe som studentene velger selv, og at de 
selv må ta konsekvensene av det. Overgangsregelen som ga rett til gjentak også ved 
kontinuasjonseksamen, var laget av hensyn til studenter som gikk over fra cand.jur.-
studiet til masterstudiet og som derfor fikk en del begrensninger i sin valgfrihet.  
 
Videre uttalte fakultetet at man på ny hadde vurdert de alminnelige reglene om 
gjentak i studieplanen, og kommet til at det ikke var noen grunn til å endre dem eller 
praktiseringen av dem.  
 
Klagerne er uenige med klagenemnda når det gjaldt fakultetets informasjon, som de 
mener hadde klare mangler. I samtaler med studieveileder har flere av dem spurt 
direkte om gjentaksmulighetene ved gjenkomsten, og fått beskjed om at rettighetene 
er ”frosset”. Dette har de alle tolket som at de ville ha samme gjentaksadgang i første 
studieår etter gjenkomsten som studenter som var i Bergen i året 2006/-07 hadde. 
De anfører også at det neppe vil være alle som vil benytte seg av retten dersom de 
skulle få medhold, og uansett vil det være et engangstilfelle, fordi at fra studieåret 
2008/-09 vil adgangen til gjentak også ved kontinuasjons-eksamen definitivt være 
borte. De mener det vil være gunstig for fakultetet å innvilge søknaden. 
 
Fakultetet har i sitt oversendingsbrev anført at informasjonen som ble gitt, ikke kan gi 
klagerne noen forventning om at endringer i regelverket ikke vil berøre dem. Uansett 
ville de, om de hadde tatt hele studiet i Bergen, ikke fått anledning til å gjenta 
beståtte fjerdeårsemner ved kontinuasjonseksamen i august 2008. Fakultetet peker 
også på at reglene om gjentak er strengt utformet nettopp for å motvirke at beståtte 
eksamener blir gjentatt. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge, og viste i det vesentlige til 
fakultetets begrunnelse. Nemnda bemerket likevel at det hadde vært en rekke 
klagesaker som gjelder rett til gjentak av beståtte eksamener i jusstudiet, og nemnda 
hadde således blitt godt kjent med fakultetets regler og praksis på dette området. 
Nemnda understreket at det er fakultetets rett og plikt å regulere studiet, herunder 
retten til gjentak av eksamen. Fakultetet må i den forbindelse veie flere kryssende 
hensyn opp mot hverandre, og det kan være nødvendig å endre regler underveis. I 
en slik situasjon vil det ikke være mulig å peke på én og bare én riktig løsning; 
fakultetet må velge blant flere alternativer. Så lenge de løsningene som blir valgt, er 
innenfor rammene av overordnet regelverk, vil klagenemnda ikke se det som sin 
funksjon å overprøve reglene i studieplanen. Dersom det skulle komme fram at 
praktiseringen er inkonsekvent eller at det i enkeltsaker er særegne forhold som gjør 
at det blir særlig urimelige utslag, vil nemnda likevel kunne reagere med oppheving 
eller omgjøring. 
 
Sak 3/08: Sak om fusk – samfunnsvitenskap(07/13716) 
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De to kandidatene var høsten 2007 studenter på emnet [emnenavn], et emne på 15 
studiepoeng. Det samfunnsvitenskapelige fakultet opplyser at det er obligatorisk å 
skrive en oppgave underveis. Denne må bli godkjent for å få adgang til avsluttende 
eksamen, og for studenter som ikke får oppgaven godkjent, gis det anledning til å 
levere på ny . Karakteren settes på grunnlag av den obligatoriske oppgaven (1/3) og 
en hjemmeeksamen (2/3). Den obligatoriske oppgaven leveres i tilknytning til 
seminarundervisning, som også er obligatorisk. 
 
De to kandidatene leverte hver sin oppgave, begge på om lag fem sider løpende 
tekst, inkludert en graf. Etter at de var levert, ble det konstatert tekstlikheter av et så 
stort omfang at det oppstod mistanke om ulovlig samarbeid. De ble derfor kalt inn til 
samtale, hvor de forklarte seg sammenfallende. De oppga at de hadde disponert 
oppgaven sammen og utvekslet informasjon med hverandre mens de arbeidet med 
den, og at de i stor grad hadde konsultert den samme litteraturen. Imidlertid hadde 
de innleverte produktene vært selvstendige arbeider fra hver av dem. Begge 
framholdt at de hadde følt seg under sterkt tidspress, og ingen av dem hadde 
forventninger om å få sitt første utkast godkjent.  
 
Fakultetet opplyser videre at begge er årsstudenter ved universitetet, dvs. at de har 
en studierett som bare gjelder i ett år, den ene ved HF-fakultetet, den andre ved SV. 
Ingen av dem har tatt noen universitets- eller høyskolefag fra før, og ingen av dem 
har tatt ex.phil. Videre er det opplyst at på emnets hjemmesider finnes det bl.a. 
retningslinjer for arbeidet i seminargruppene, herunder veiledning i omgang med 
kilder (siteringsteknikk, referanseteknikk) m.v. 
 
Instituttet og fakultetet mener at de omfattende likhetene som er i tekstene, bare kan 
ha kommet til gjennom ulovlig samarbeid. Anførselen om tidspress kan etter deres 
oppfatning ikke tillegges vekt. Hvorvidt den ene har mer skyld enn den andre, har 
ikke instituttet eller fakultetet tatt stilling til. 
 
Klagenemnda kom til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å bruke 
disiplinærsanksjoner mot disse to studentene. Begrunnelsen for dette var at 
studentenes framgangsmåte etter nemndas mening ikke hadde vært så uaktsom at 
det kvalifiserer til betegnelsen grov uaktsomhet. 
 
Nemnda bemerket at for å vedta annullering, må to vilkår være oppfylt samtidig. Det 
ene er at studenten(e)s handlemåte må kunne kalles fusk. Dette er det såkalte 
objektive vilkåret. Det andre vilkåret, det subjektive, gjelder de såkalte skyldformene; 
studentene må ha opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Etter rettspraksis er det 
ikke snakk om grov uaktsomhet med mindre handlemåten representerer et markant 
brudd med den gjeldende aktsomhetsnormen, og at det er grunn til å rette sterke 
bebreidelser mot dem for manglende aktsomhet. 
 
Dersom ikke begge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke adgang til å annullere en 
eksamen eller et obligatorisk arbeidskrav. Men selv om både de objektive og 
subjektive skyldkravene er oppfylt, må nemnda vurdere om et disiplinærvedtak står i 
rimelig forhold til grovheten i det studentene har gjort. 
 
Nemnda kom til at de tekstlige likhetene var så store at det ikke kunne være noen tvil 
om at de to hadde samarbeidet på en måte som er i strid med de alminnelige 
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kravene til selvstendighet og redelighet. Imidlertid var ikke alle de tekstpassasjene 
som var påvist av en slik art at de var i strid med reglene, slik at det samlede 
omfanget av tekst som hadde kommet til på uregelmessig vis, ikke var så stort som i 
mange andre fuskesaker som har vært oppe for nemnda. 
 
Når det gjaldt de subjektive kravene, konkluderte nemnda som nevnt med at 
uaktsomheten ikke var grov nok. Man la i den forbindelse vekt på at de to var svært 
ferske studenter, som ikke hadde tatt noen universitetsfag tidligere, heller ikke 
ex.phil. Klagenemnda valgte å legge noe mer vekt på dette forholdet enn instituttet 
og fakultetet hadde gjort. 
 
Den faglige vurderingen av det aktuelle arbeidet måtte dermed fullføres. Nemnda 
bemerket i den forbindelse, som i en rekke tidligere saker, at de uregelmessighetene 
som var påvist, kunne tillegges vekt, og at det etter omstendighetene kunne være 
grunn til å bedømme arbeidet til ”ikke godkjent”, eventuelt til strykkarakter, på 
grunnlag av disse forholdene alene. 
 
 
 
 
 
[Sak 4, 5 og 6 gjaldt alle fusk på et ph.d.-kurs i vitenskapsteori og etikk. De var svært like, og derfor 
refereres bare sak 5/08, samt et mindre utdrag fra sak 4/08. Utfallet ble slik i de tre sakene:  
 
4/08: Kun annullering av eksamensessayet. 
5/08 og 6/08: Annullering og utestenging for høsten 2008. 
 
Alle tre ph.d.-kandidatene er utenlandske borgere, og hadde oppholdstillatelse i Norge for 
utdanningsformål. 
 
I sakene 5/08 og 6/08 klagde begge ph.d.-kandidatene til Felles klagenemnd, som i sitt møte i juni 2008 
stadfestet de påklagde vedtakene. 
 
Kandidaten i sak 6/08 har etter utestengingsperioden returnert til sin ph.d.-utdanning. Det er ikke kjent 
for klagenemnda hvordan det har gått med kandidaten i sak 5/08] 

 
Sak 5/08: Sak om fusk – phd-kurs høsten 2007(2008/958) 
 
Kandidaten i saken er doktorgradsstudent ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet, der han også er stipendiat. Han deltok høsten 2007 på emnet MNF490 
Vitenskapsteori med etikk. Dette er et emne på tre studiepoeng, der eksamen består 
av et essay. Teksten i essayet er testet ved hjelp av tekstgjenkjenningsprogrammet 
Ephorus, som har angitt at det er ca. 24% sammenfall mellom kandidatens tekst og 
tre ulike kilder. Etter en gjennomgang har klagenemndas sekretær konstatert at det 
nok er noe mindre enn dette, ettersom deler av de antatt problematiske passasjene 
gjenfinnes i to av de kildetekstene som Ephorus har funnet. Dette er likevel marginalt, 
slik at sammenfallet neppe ligger under 20%.  
 
I kandidatens essay er det ikke noe sted angitt at han har sitert, og han har heller 
ikke med noen kildehenvisninger i den løpende teksten. Litteraturliste til slutt mangler 
også. Som det går fram av kryssreferansene mellom hans essay og de vedlagte 
kildetekstene er det vesentligste av side 1 og noe tekst på side 2 sterkt 
sammenfallende med de to kildene. Det er for det meste tale om ord-for-ord-likhet, 
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men noen steder er det ulikheter, noe som er markert med at ord i kandidatens essay 
er innsirklet. 
 
Kandidaten selv har framholdt at han er svært lei for det som har skjedd, og at han 
ikke på noe tidspunkt har hatt til hensikt å fuske. Han forklarer at han selv disponerte 
essayet og at han i det alt vesentlige også har produsert teksten selv. Han har også 
etter beste evne prøvd å sitere og referere i samsvar med det han oppfatter som god 
skikk. Han mener også at deler av den antatt problematiske teksten i hans arbeid er 
slikt som det ikke er nødvendig å sitere, fordi det er så allment kjent at ingen 
kildehenvisning kreves. Han motsetter seg ikke å gjøre arbeidet om igjen. 
 
Fakultetet viser til Ephorus-rapporten og til uttalelsen fra den emneansvarlige, som 
særlig framholder at en av de fem undervisningsdagene på emnet i sin helhet ble viet 
til temaene fusk, plagiat, uredelighet og akademiske normer og verdier. 
 
Nemnda kom etter en grundig vurdering til at kandidatens eksamen måtte 
annulleres, og at han burde utestenges fra Universitetet i Bergen for et halvt år, med 
virkning fra 1. juli 2008. 
 
Ut fra den framlagte teksten var det klart at kandidaten helt hadde unnlatt å markere 
sitat og å angi referanser. Det er elementært, særlig for en doktorgradsstudent, at 
henvisning til kilder skal angis både i den løpende teksten og i litteraturlisten. Direkte 
sitat må angis tydelig, ved sitattegn eller på annen måte som gjør det helt klart hvilke 
deler som er sitert. I tillegg må det i den løpende teksten gis henvisninger til kilden på 
en måte som gjør at kilden kan finnes igjen og kontrolleres. Den vanlige måten å 
gjøre dette på, er å identifisere kilden i kortform, slik at den fullstendige henvisningen 
til artikkelen, boka, nettstedet eller lignende kan finnes igjen i litteraturlisten til slutt.  
 
Kandidaten i saken her hadde således forbrutt seg grovt mot disse kravene, og ut fra 
lengden på de individuelle passasjene, det samlede omfanget og at ingen form for 
henvisninger eva tatt med, var det nemndas klare inntrykk at kandidaten bevisst 
hadde plagiert andre forskere, og at han således hadde opptrådt forsettlig. Dette ble 
også støttet av at han som nevnt ovenfor, noen steder hadde gjort endringer i de 
tekstdelene han har hentet fra andre kilder, åpenbart i den hensikt å tilpasse dem til 
sin egen tekst. 
 
Når det gjaldt reaksjonsfastsettelsen, mente nemnda at en annullering alene ikke var 
tilstrekkelig. Sett hen til at det var en student på doktorgradsnivå, ville en slik total 
forsømmelse av elementære forpliktelser som er klart forankret både i lov og 
forskningsetikk, normalt ha kvalifisert til et helt års utestenging, dvs. den strengeste 
reaksjonen som loven gir adgang til. Imidlertid var det her tale om et emne på bare 
tre studiepoeng, og nemnda fant derfor grunn til å ilegge en kortere utestenging.  
Nemnda reagerte på at en doktorgradsstudent hadde en slik holdning til stoffet selv 
om det ikke var i kjerneområdet for hans forskning, særlig fordi en del av temaene i 
kurset nettopp var tilegnet emnene ”fusk, plagiat uredelighet og akademiske normer 
og verdier” jf redegjørelsen fra kursansvarlig professor Roger Strand i brev av 
23.11.2007. 
 
Virkningsdatoen ble satt for at det skulle bli tid til å gjennomføre en eventuell 
klagebehandling før utestengelsen tok til å virke. 
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Avslutningsvis bemerket nemnda at den er kjent med at det kan forekomme 
kulturforskjeller mellom ulike land, slik at det kan være mer krevende for noen 
studenter enn andre å tilegne seg en forståelse av visse akademiske normer enn for 
andre studenter. Dette ble ikke tillagt vekt i saken her. 
 
Sak 4/08: Sak om fusk – phd-kurs høsten 2007(2008/947) 
 
[I hovedtrekkene var denne saken svært like både sak 5/08 og sak 6/08, men 
reaksjonen ble mildere enn i de to andre sakene. Det er her derfor bare tatt med en 
del av nemndas begrunnelse, i den hensikt å vise hvorfor utfallet ble ulikt.] 
 
Nemnda merket seg at kandidaten en del steder hadde satt inn en fotnote som viste 
til en kilde. Dette framstod som forsøk på hederlig referering, men det var ikke godt 
nok. For det første manglet det fortsatt angivelse av hva som var sitat, og for det 
andre var de nevnte notene ikke brukt alle steder der det skulle ha vært en 
kildeangivelse. Nemnda merket seg kandidatens siste brev i saken, der han anførte 
at han på noen av de problematiske tekststedene bare hadde presentert informasjon 
som er så alminnelig kjent at noen kildeangivelse ikke er nødvendig. Nemnda var 
ikke enig i det. I samme brev forklarte han også at han hadde ofret for lite tid og 
oppmerksomhet på MNF490-emnet, fordi det ikke var relatert til hans 
laboratoriearbeid og avhandlingsprosjekt. Nemnda reagerte på at en 
doktorgradsstudent hadde en slik holdning til stoffet selv om det ikke er i 
kjerneområdet for hans forskning særlig fordi en del av temaene i kurset nettopp var 
tilegnet emnene ”fusk, plagiat uredelighet og akademiske normer og verdier” jf 
redegjørelsen fra kursansvarlig professor Roger Strand i brev av 23.11.2007. 
 
Nemnda er også kjent med at det kan forekomme kulturforskjeller mellom ulike land, 
slik at det kan være mer krevende for noen studenter enn andre å tilegne seg en 
forståelse av nye eller uvante akademiske normer enn for andre studenter. Dette ble 
ikke tillagt vekt i saken her. 
 
Etter dette kom nemnda kommet til at kandidaten hadde fusket, og at det var grunn til 
å reagere med disiplinærvedtak. Når det allikevel ikke ble ilagt utestenging, var det 
fordi kandidatens forsøk på kildehenvisninger, jf. ovenfor, måtte anses som en 
formildende omstendighet som nemnda ikke kunne la være å legge vekt på. 
 
Sak 7/08: Klage over avslag på søknad om fritak – medisin (2007/11951 og 
2007/16906) 
 
Klagerne er studenter på cand.med.-studiet, i første studieår. Det er obligatorisk med 
et emne i medisinsk statistikk (10 sp) i første år. Dette emnet er felles med 
studieprogrammene i odontologi og ernæring. De to klagerne søkte om fritak fra dette 
emnet, jf. universitets- og høyskolelovens §3-5, som lyder: 
 

Fritak for eksamen eller prøve skal gis når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller 
prøve er avlagt ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis slikt fritak på 
grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan 
også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne praksis. 
Styret bestemmer om vedkommende avdeling eller særskilt organ ved institusjonen skal 

 14



avgjøre saker om fritak.  

 
Grunnlaget for søknaden var at de fra før hadde bestått eksamener i statistikk fra 
hhv. UiB og UiO. Ingen av disse emnene gjaldt imidlertid medisinsk statistikk spesielt. 
 
Søknadene og senere klagene er gått gjennom av fakultetets fagansvarlige, som har 
gjort en grundig og konkret vurdering av pensum og eksamensoppgaver i emnene 
som klagerne har gjennomgått. Han har på alle punkter kommet til at de beståtte 
eksamenene ikke er ”tilsvarende”, men at de skiller seg fra det faglige innholdet i 
emnet det er søkt fritak fra på avgjørende punkter.  
 
Fakultetet viser til dette. Det erogså lagt fram et vedtak i fakultetsstyret fra 
vårsemesteret 2007. Det går der fram at det i lang tid har vært ført en restriktiv 
praksis når det gjelder fritak for medisinsk statistikk på grunnlag av beståtte 
statistikkemner fra andre institusjoner, selv om en del søknader har blitt innvilget. 
Praksisen ble likevel ansett som problematisk, fordi man mente det lett kunne bli noe 
vilkårlig fra sak til sak. I styresaken heter det bl.a.: 
 

Fagmiljøet ønskjer å stramme inn krava som blir stilte andsynes studentar som kjem til 
medisinstudiet i Bergen med eitt eller fleire einskildemne i statistikk frå ikkje-medisinske(e) 
lærestad(er), og det det går klart fram at vinklinga i medisinsk statistikk mangler, meir eller 
mindre. Å avslå slike søknader vil bidra til likebehandling av studentane, og ikkje utsette 
dei for det som kan bli vilkårlege avgjerder. 

 
Fakultetsstyret vedtok derfor å kreve at for fritak kreves at man fullt ut må 
dokumentere at man har avlagt ”tilsvarende eksamen eller prøve”. 
 
Nemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge, og viste til fakultetets 
begrunnelse og særlig til den konkrete vurderingen som er gjort av den 
fagansvarlige. Det ble bemerket at i saker som den foreliggende kan klagenemnda 
ikke selv gjøre noen faglig overprøving av grunnlaget for fakultetets konklusjon. 
Nemndas overprøving må i de aller fleste tilfeller begrense seg til å påse at det er 
gjort en konkret og individuell vurdering, der de viktigste punktene i saken er 
uttrykkelig vurdert. Normalt vil det være tilstrekkelig at denne vurderingen gjøres av 
en faglærer ved fakultetet, men i spesielle saker kan det være grunn til å innhente en 
ny eller supplerende vurdering fra en sakkyndig ved et annet fakultet, eventuelt ved 
en annen institusjon. Det var imidlertid ikke påvist noe særegent i saken her som gjør 
det nødvendig å fravike det som er vanlig. 
 
Nemnda merket seg at den fagansvarliges vurdering var utførlig, meget konkret og 
helt entydig. Klagen kunne da ikke føre fram. 
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Sak 8/08: Sak om fusk – samfunnsvitenskap (07/10424) 
 
Saken gjelder plagiat eller annen mangelfull eller uregelmessig sitering/referering i en 
mastergradsoppgave. 
 
Kandidaten i saken påbegynte sitt masterstudium i [fag] våren 2006, og fikk oppnevnt 
veileder kort tid etter. Hun har selv forklart at kontakten med veilederen var sporadisk 
og lite strukturert, jf. nedenfor. I juli 2007 leverte hun et utkast til en fullstendig 
mastergradsoppgave til veilederen. Veilederen fattet på sin side mistanke om at deler 
av oppgaven var blitt til gjennom plagiat eller lignende. Han henvendte seg til 
instituttet og meddelte at han ikke ønsket å fortsette som veileder og at saken etter 
hans syn burde forfølges som en fuskesak. 
 
I framstillingen her gås det først inn på kandidatens oppgaveutkast og dets likheter 
med den antatte kilden. Deretter behandles sakens øvrige sider. 
 
Kandidatens oppgave har tittelen [tittel]. Det er på om lag 90 sider tekst, pluss 
forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. 
 
Den kilden som instituttet og fakultetet mener at kandidaten har brukt på 
uregelmessig vis, er [kildetekstens tittel og forfatter]. Den ble levert som en 
hovedfagsoppgave ved Institutt for [fag] våren 2003, og er senere publisert i 
”Notatserie i [fagbetegnelse]”. Den er ikke oppført i kandidatens litteraturliste, og det 
er heller ikke referanser til den i hennes løpende tekst. 
 
Den delen av kandidatens tekst som anses problematisk, er deler av kapittel to, som i 
stor grad er et teorikapittel, der ulike former for markedsføring forklares og forsøkes 
relatert til oppgaven for øvrig. Nemndas sekretær har gått gjennom kapitlet og har 
sammenlignet det med kapittel 4 i [forfatter av kildeteksten] hovedfagsoppgave. I 
vedleggene er de aktuelle sidene hos både kandidaten i saken her og hos [kilde] tatt 
med, med markeringer i margen på aktuelle steder. De passasjene som er funnet, 
antas å utgjøre ca. fire hele sider tekst. Tekstlikhetene er betydelige, men det er også 
ulikheter. Således er en del setninger hos kandidaten omformet i forhold til 
kildeteksten, enkeltord og ordstrenger er byttet ut, etc. 
 
Saksbehandlingen begynte med et notat fra veilederen 10.07.07. Han forklarer at 
han kort tid før hadde mottatt ”et fullstendig utkast” fra kandidaten. Fordi han i 
tidligere kontakt med henne hadde registrert at hun hadde betydelige vansker både 
med innholdet og språket, ble han mistenksom da han så at den nye versjonen var 
betydelig bedre, både faglig og språklig. I en samtale med kandidaten spurte han 
henne direkte ”om hun hadde lest alle artiklene hun sitert i dette kapitlet og om hun 
hadde skrevet kapitlet selv”. Dette svarte hun ja på. Han spurte deretter om hun 
kjente til [kildeteksten], noe hun først nektet for. Etter en sammenligning av 
kandidatens kapittel med [navn] oppgave, innrømmet kandidaten at hun hadde brukt 
[kildeteksten]. Han ønsket derfor å trekke seg fra veilederoppdraget.  
 
Samme dag sendte kandidaten et brev til fakultetet, der hun bestred at hun bevisst 
hadde fusket. Hennes mening hadde bl.a. vært å be om veilederens råd med tanke 
på siterings- og refereringspraksis. Hun mener at veilederens opptreden var 
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unødvendig streng. Hele situasjonen var en urimelig belastning for henne. Hun bad 
om å få oppnevnt en ny veileder. Etter kontakt med instituttet avslo fakultetet 
søknaden i brev av 06.09.07. I mellomtiden (brev av 17.08.07) hadde instituttet sendt 
saken over til fakultetet som en fuskesak.  
 
Etter dette har kandidaten uttalt seg i telefonsamtale med nemndas sekretær og 
deretter i et brev. Hennes vesentligste poeng synes å være at det hun leverte, ikke 
var et fullstendig utkast. Rett nok hadde hun kommet langt, men det burde være 
åpenbart for enhver kyndig leser at det manglet en del, ikke minst i litteraturlisten og i 
referansene. Hun erkjenner at disse var mangelfulle, men framholder at dette var noe 
av det hun ønsket råd og veiledning om. Videre anfører hun at veiledningsprosessen 
fra våren 2006 fram til sommeren 2007 hadde vært dårlig, med sporadisk og liten 
kontakt mellom henne og veilederen. Det hun leverte, var dermed i all hovedsak 
hennes eget produkt, skrevet i stor grad uten veiledning. Hun erkjenner også at hun 
først nektet kjennskap til [kildeteksten], men dette var en ”instinktiv” reaksjon, fordi 
hun fryktet at veilederen skulle bruke likhetene mot henne, ettersom samtalen så 
langt hadde vært svært negativ. 
 
Hun anfører videre at instituttets generelle innsats når det gjelder korrekt kildebruk 
m.v. var svak, og at skrivetreningen i løpet av mastergradsstudiet var mangelfull. 
Ellers mener hun likhetene mellom hennes eget oppgaveutkast og [kildeteksten]i stor 
grad kan skyldes at de har bygd på mye av den samme litteraturen. 
 
Endelig anfører hun at saken har tatt lang tid, og at hun i tiden som har gått fra saken 
oppstod og fram til nå reelt har vært fratatt retten til å studere. Hun mener også at 
informasjonen om saksgang, rettigheter etc. fra fakultetet har vært for dårlig. 
 
Nemnda kom til at klageren utvilsomt hadde fusket, og at det var nødvendig å 
reagere strengt. Reaksjonen ble satt til annullering og utestenging fram til slutten av 
vårsemesteret 2008.  
 
Slik teksten i kapittel 2 framtrådte for nemnda, med flere lange passasjer der det var 
sitert ordrett eller med bare lettere omskrivinger og helt uten sitatmerking og 
kildehenvisning, kunne det ikke være tvil om at kandidatens framgangsmåte lå i 
kjernen av en vanlig forståelse av hva fusk er. 
 
Nemnda merket seg forklaringen om at det framlagte var ment som et utkast, og at 
det var en - implisitt eller eksplisitt – forutsetning om at det var ufullstendig på flere 
punkt, herunder også når det gjaldt sitering og referanser. Nemnda fant det vanskelig 
å feste noen lit til dette, og i alle fall kunne det ikke få noen avgjørende betydning. 
Det var helt på det rene at det kandidaten la fram for sin veileder, var et langtkommet 
utkast, der så åpenbare brudd på sentrale lovregler og forskningsetiske normer om 
sitering og referering ikke på noen måte kunne være akseptable. Således kunne 
denne innvendingen ikke føre fram. Saken viste og at kandidaten ikke hadde til 
hensikt å vise til [kildeteksten] som kilde. Da ville hun ikke overfor veileder ha 
benektet å ha kjennskap til denne. Nemnda viste ellers til at loven rammer fusk også 
”under gjennomføringen av vedkommende kurs”, jf. §4-7(1) b), avslutningen. 
Klagenemndas syn var at kandidaten hadde fusket forsettlig, eller i det minste at hun 
hadde vært meget uaktsom. 
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Når det gjaldt omfanget av fusket, var det en relativt liten prosentandel som var 
påvist; mindre enn 5%. Sett hen til at dette utgjorde en ikke ubetydelig tekstmengde, 
samt at det var tale om en mastergradsoppgave, mått fusket likevel anses som 
vesentlig. Nemnda merket seg også at studenten på direkte spørsmål om hvorvidt 
hun hadde brukt [kildeteksten] som kilde, først svarte nei, selv om hun faktisk hadde 
gjort det. Dette ble tillagt noe vekt i skjerpende retning. 
 
Normalt ville forholdene i saken ha kvalifisert til lovens strengeste reaksjon, 
annullering og to semesters utestenging. Imidlertid varr det på det rene at saken 
hadde tatt altfor lang tid, uten at det kunne tilskrives kandidaten selv. Nemnda kom 
derfor til at utestengingen ikke kunne bli så langvarig, satte den fram til utgangen av 
vårsemesteret 2008. Når det gjaldt annullering, fant nemnda det ikke naturlig å ta 
dette med i vedtaket, ettersom ingen form for sensur eller annen faglig bedømmelse 
var satt i gang. En annullering framstod dermed som overflødig så lenge det var 
vedtatt utestenging. 
 
Avslutningsvis ble det bemerket at klagenemnda ikke hadde tatt stilling til hvorvidt 
kandidaten ville ha rett til mer veiledning eller en ny veileder dersom hun valgte å 
returnere til masterstudiet når utestengingen var omme. Dette måtte fakultetet 
avgjøre om det skulle bli aktuelt. 
 
Sak 10/08: Klage over avvist søknad om særskilt studierett – juss (08/1204) 
 
Ved Det juridiske fakultet tilbys en rekke valgemner, som primært er en del av det 
ordinære masterstudiet. Det har likevel lenge vært adgang for andre til å delta i 
undervisningen og å ta eksamen i valgemner uten å være ordinær masterstudent. 
Blant de som har adgang til dette, er personer med cand.jur.-grad eller mastergrad i 
rettsvitenskap. Klageren er cand.jur., og søkte i januar 2008 om særskilt studierett i 
valgemnet [emnenavn].  
 
Særskilt valgemne er omtalt i studieplanen for masterstudiet, i §3-1: 

§ 3-1. Adgang for andre enn studenter til å ta kurs. 
1. Den som har graden master i rettsvitenskap eller cand. jur.-eksamen kan søke opptak 
på kurs i valgemner. 
2. Fakultetet kan ellers etter individuell vurdering gi andre enn egne juridiske studenter 
adgang til å ta enkeltkurs innen studiet. 
3. Søknad om særskilt studierett i enkeltkurs/emner må leveres inn til fakultetet senest en 
måned før oppmeldingsfristen går ut. I søknaden skal det gis opplysninger om søkeren sin 
utdanning og om praksis som søkeren mener er av betydning. Opplysningene må kunne 
dokumenteres. 
 

Saken her gjelder avvisning pga. at søknaden kom for sent. Det juridiske fakultet 
opplyser at fristen, som er 1. januar for vårsemesteret og 1. august for 
høstsemesteret, er satt for at det skal bli mulig å saksbehandle alle søknadene 
(normalt 70-80 hvert semester) før oppmeldingsfristen går ut 1. februar/1. september. 
 
Klagerens søknad kom på e-post til fakultetet 21.01.08, dvs. tre uker etter 
søknadsfristen. I søknaden opplyste klageren at han var kjent med fristen 1. januar, 
men at han likevel bad om å få søknaden realitetsbehandlet. Han viste til at han før 
jul i 2007 tok kontakt med fakultetet for å undersøke ”om faget gikk våren 2008”. På 
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telefon fikk han da vite ”at faget kun gikk om høsten”. Senere ble han av bekjente 
gjort oppmerksom på ”at jeg likevel kunne tatt faget våren 2008”. Han mente derfor at 
ut fra den informasjonen han hadde fått fra fakultetet, ville det ikke vært mulig for 
ham å søke i rett tid.  
 
Fakultetet avviste søknaden i vedtak samme dag, med henvisning til at fristen var 
oversittet med nærmere tre uker. I avvisningen presiseres at undervisningen i det 
omsøkte valgemnet kun går om høsten, mens eksamen holdes i begge semestre. 
Fakultetet mener derfor at det er korrekt at man bare kan ”ta” emnet om høsten, og at 
informasjonen som er gitt, ikke er gal. 
 
I klagen er det anført det samme som i søknaden, i tillegg til at klageren trekker fram 
at en styrket formell kompetanse i [fagfeltet] er svært viktig for ham i arbeidet.  
 
I oversendingen til klagenemnda har fakultetet utdypet sitt syn. Det heter der at 
klagerens forespørsel var knyttet til [emnekode], som er en emnekode som først vil 
være i bruk fra høsten 2008, da alle valgemnene legges om. Til og med våren 2008 
er det [emnekode] som er den korrekte emnekoden. Dette kan være en mulig kilde til 
misforståelser. 
 
Videre mener fakultetet at det kan være ulike forståelser av hva det er å ”ta” et emne. 
Det vanlige for de som tar særskilt valgemne, er at de følger undervisning og deltar 
ved eksamen i samme semester. Det er likevel anledning til å ta eksamen i det 
undervisningsfrie semesteret, noe som særlig er beregnet på de som fulgte 
undervisningen semesteret før, men uten å fullføre eller bestå eksamen.  
 
Fakultetet viser også til at i presentasjonen på Studentportalen er hvert enkelt emne 
oppført i det semesteret (høst/vår) da undervisningen holdes. Endelig anfører 
fakultetet at det vil bli svært problematisk å ha ulike søknadsfrister for ”enkle” og 
”kompliserte” søknader. 
 
Selv om det er riktig at klageren vanskelig ville ha mulighet til å avdekke at han 
kunne ta eksamen i emnet våren 2008, mener fakultetet at det samlet sett er 
informert på en korrekt og fyllestgjørende måte. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge, ettersom det ikke ble ansett 
tilstrekkelig sannsynliggjort at fakultetet hadde gitt feil eller misvisende opplysninger. 
Det avgjørende syntes å være at klageren og fakultetet hadde ulike oppfatninger av 
hva som ligger i å ”ta” et emne. Den vanligste forståelsen av dette er å følge 
undervisning og å ta eksamen, og nemnda merket seg at den informasjonen som var 
lagt ut på nettet, var innrettet i tråd med dette. Imidlertid, når det først er tillatt å ta 
eksamen uten å følge undervisning eller delta på andre aktiviteter, er det 
nærliggende at misforståelser kan oppstå. Det er derfor viktig, særlig når det kommer 
uspesifiserte forespørsler, at det gis utfyllende informasjon. På den annen side er det 
heller ikke byrdefullt for den som henvender seg å spesifisere om det er bare 
eksamen som er aktuelt, eller både undervisning og eksamen.  
 
Dersom det blir gitt informasjon som er feilaktig eller på annen måte misvisende, kan 
det være avgjørende i en klagesak. Det må likevel være sannsynlighetsovervekt for 
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at det er gitt feil informasjon. Ut fra det som forelå i saken her, kunne ikke nemnda se 
at det var slik sannsynlighetsovervekt, og klagen kunne da ikke føre fram. 
 
Sak 11/08: Klage over avslag på søknad om lokal eksamen – Juss (08/2113) 
 
Klageren, som kommer fra [land], er våren 2008 utvekslingsstudent ved Det juridiske 
fakultet. Hun er i den forbindelse oppmeldt i emnet [emnekode]. Eksamensformen i 
dette emnet er en skoleeksamen, som er berammet til 2. juni. 
 
I januar 2008 søkte klageren muntlig om å få en annen eksamensform, primært en 
hjemmeeksamen. Bakgrunnen for dette var at hun i løpet av mars 2008 venter å bli 
innkalt til et intervju i hjemlandet. Dette intervjuet er en obligatorisk del av prosessen 
hun må gå gjennom for å kunne ta en såkalt ”Bar Exam”, som er nødvendig for å 
kunne bli advokat. Klageren har opplyst at dette er hennes eneste sjanse til å delta 
på et slikt intervju i 2008. På grunn av de høye reisekostnadene ønsker hun ikke å 
returnere til Bergen etterpå for å være med på skoleeksamen. Hun opplyser at hun 
hadde fått tillatelse av den emneansvarlige til å bytte ut skoleeksamen med en 
hjemmeeksamen. 
 
Søknaden ble avslått, med henvisning til at det neppe ville være mulig å ivareta 
kontroll- og kvalitetssikringshensynene omkring en hjemmeeksamen godt nok, samt 
at kostnadene til sensur ville bli vesentlig høyere enn for en skoleeksamen. 
 
Klageren har senere foreslått et annet alternativ, nemlig at hun gjennomgår en 
skoleeksamen i [hjemlande], under tilsyn av en institusjon/person som UiB 
godkjenner. Det er opplyst at hun har vært i kontakt med [universitet i hjemlandet], 
som er villig til å medvirke til dette, såfremt UiB godkjenner det. 
 
Når det gjelder kostnader, anfører klageren at hun vil være villig til å dekke alle 
ekstrakostnader. Dette vil bli vesentlig billigere for henne enn å reise til Bergen. Hun 
anfører videre at selve reisekostnadene til og fra Bergen vil komme på om lag 10 000 
kroner, noe som er vesentlig høyere enn for europeiske studenter. 
 
Fakultetet har gjort utførlig greie for sitt syn på saken i oversendingsbrevet. Det 
erkjennes at den fagansvarlige i utgangspunktet tillot klageren å ha hjemmeeksamen 
i stedet for skoleeksamen. Dette ligger imidlertid utenfor hans fullmakter, og kan ikke 
legges til grunn.  
 
Når det gjelder de høye reisekostnadene, mener fakultetet at det ikke kan legges 
avgjørende vekt på dette. Klageren har selv valgt å reise på utveksling til Bergen, og 
hun har selv valgt å reise hjem i løpet av semesteret for å delta på intervjuet. 
Studenter som skal ta undervisning og eksamen her, må også forventes å være til 
stede her, i hvert fall til eksamen. 
 
Det er videre opplyst at avslaget er i samsvar med tidligere praksis. Det kommer 
relativt ofte søknader fra innreisende utvekslingsstudenter om individuelle 
eksamener, og disse avslås nærmest uten unntak. Når det en sjelden gang gis 
dispensasjon, er det etter praksis når den aktuelle bestemmelsen rammer utilsiktet 
og uforholdsmessig hardt i det enkelte tilfellet. Når det spesifikt gjelder å holde lokal 
eksamen, er det to typer tilfeller der dette blir gjort. Det ene er studenter som er i 
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fengsel, og som ikke kan få framstilling til eksamen. Det andre er studenter som av 
helsemessige grunner ikke kan reise til Bergen. 
 
Videre har man gått inn på kostnadene og ressursbruken for øvrig ved lokale 
eksamener. Disse er betydelige.  Fakultetet finner ikke grunn til å akseptere en 
løsning der klageren selv dekker merkostnadene. For det første er det etter 
fakultetets syn ikke lovlig adgang til å ta imot betaling for slike eksamener, og for det 
andre vil presedensvirkningene lett bli uheldige.  
 
Fakultetet har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge, og sluttet seg til fakultetets 
begrunnelse. Nemnda var enig i at å gi medhold i en sak som den foreliggende, 
kunne føre til uheldige og uoversiktlige presedenser. Det måtte videre understrekes 
at den som følger ordinær undervisning her, også må forventes å delta ved den 
ordinære eksamenen, med mindre det er særegne forhold av et slag som gir rett til 
unntak eller avvikende ordninger. Nemnda merket seg fakultetets praksis når det 
gjelder lokal eksamen, jf. ovenfor, og kunne ikke se at denne er urimelig. Klagerens 
situasjon er helt annerledes, og nemnda fant ikke at de hindringene hun stod overfor 
var så uoverstigelige eller uventede at de kan føre til at klagen gis medhold. At 
klageren ikke kunne være sikker på at hun skulle bli innkalt til intervjuet hjemme i 
[land], kunne ikke være avgjørende. Hun var klar over at det kunne bli aktuelt, og hun 
var dermed kjent med at hun kunne gå glipp av enten intervjuet eller eksamen eller 
bli påført ekstra utgifter. Dette var en risiko hun må bære selv.  
 
Uten at det får avgjørende betydning for saken, vil nemnda bemerke at den er enig 
med fakultetet i at det vil være svært betenkelig å gå inn på ordninger der studenter 
dekker merutgifter til sensur m.v. for å oppnå spesielle ordninger til eksamen. Dette 
vil høyst sannsynlig være ulovlig, og det kan i hvert fall føre til ulikhet for studentene. 
 

 
Sak 13/08: Klage over avslag på søknad om fritak – juss (07/12912) 
 
Klageren, som er født i 1986, er student ved masterstudiet i rettsvitenskap, og det er 
opplyst at hun har en del utdanning fra før i sitt hjemland,. Saken her gjelder 
førstesemesteremnet Ex.fac. Juridisk forprøve, på 10 studiepoeng. Klageren søkte 
fritak for dette på grunnlag av juridiske fag i sin videregående utdanning fra 
[hjemlandet]. Hun har lagt fram dokumentasjon som viser at hun hadde en rekke 
juridiske emner i løpet av utdanningen. 
 
Fakultetet avslo søknaden, og viste til at Studieutvalget ved fakultetet i september 
2007 hadde vedtatt at det ikke gis fritak for den juridiske forprøven på grunnlag av 
utenlandske eksamener. Begrunnelsen for dette er at forprøven er laget spesielt for å 
være en introduksjon til det norske rettsstudiet, og studenter som ikke gjennomfører 
emnet, vil ha et dårligere grunnlag for å begynne på den rettsdogmatiske delen av 
studiet. Forprøven tar sikte på å forene filosofiske utgangspunkter med det mer 
fagspesifikke juridiske og norske.  
 
Klageren har anført at hun allerede har en del rettsdogmatiske emner bak seg, både i 
hjemlandet og i Norge, og hun mener dette gir henne kjennskap til rettslig tankegang. 
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Videre viser hun til at emnet er ment å tas i første semester, som en innføring. Hun 
mener at spesielt emnet ”Theory of State and Law”, som hun har fra før i sin 
videregående utdanning, også er en innføring av en type som må være likeverdig 
med forprøven. Videre anfører hun at saken tok altfor lang tid å behandle, og at de 
opplysningene hun la fram ikke ble tillagt nok vekt. Endelig synes hun å anføre at de 
gjeldende reglene kan virke diskriminerende overfor studenter som har sin tidligere 
utdanning fra et annet land enn Norge. 
 
Fakultetet har i sin oversending til klagenemnda gjort utførlig greie for sitt syn. Det 
vises til universitets- og høyskolelovens §3-5, som lyder: 
 

Fritak for eksamen eller prøve skal gis når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller 
prøve er avlagt ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis slikt fritak på 
grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan 
også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne praksis. 
Styret bestemmer om vedkommende avdeling eller særskilt organ ved institusjonen skal 
avgjøre saker om fritak.  

 
Myndigheten til å gi fritak er lagt til fakultetet, som i sin studieplan har vedtatt at fritak 
bare gis dersom ”tilsvarende eksamen eller prøve er bestått”. Med ”tilsvarende” 
siktes til både ”innhold, omfang og dybde”, jf. studieplanens §7-4, 2. ledd. 
 
Når det gjelder øvrige regler om fritak for innføringsstudier, kan vises til 
Utdanningsutvalgets vedtak av 27.10.03, der det går fram at den som har fullført en 
bachelorgrad eller tilsvarende, får fritak for førstesemesteremner ved UiB. 
 
Klageren har fullført tre juridiske fagemner på til sammen 75 studiepoeng. I tillegg har 
hun 45 sp norskemner og 10 sp ex.phil. 
 
Fakultetet har anført at det særlig er kravet om tilsvarende innhold som har vært 
avgjørende i saken her. Ingen av de juridiske emnene klageren har tatt, har et 
innhold som kan sies å være ”tilsvarende” den juridiske forprøven.  
 
Man avviser at noen form for diskriminering er tilsiktet eller at reglene får noen slik 
virkning. Det er et norsk rettsstudium som tilbys ved UiB, og forprøven er innrettet på 
det. 
 
Når det gjelder saksbehandlingstiden, beklager fakultetet dette. Det er en feil at 
saken ikke ble behandlet tidligere, og årsaken er at saken ble blandet sammen med 
en annen sak med lignende innhold, som kom inn omtrent samtidig. Man mener 
likevel at feilen ikke har hatt noen betydning for vedtakets innhold. 
 
Fakultetet finner ikke grunn til å endre sitt vedtak. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge, og sluttet seg til fakultetets 
begrunnelse. Som fakultetet bemerket, er den etablerte forståelsen av vilkårene for 
fritak at den utdanningen eller det grunnlaget som studenten påberoper seg for fritak, 
samlet sett skal svare til det som det søkes fritak for. I dette ligger for det første at det 
skal være likeverdig med hensyn til nivå og omfang. Dette er minstekrav som gjelder 
allment. I tillegg kan det etter omstendighetene stilles krav om likhet med hensyn til 
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innhold. På dette punktet vil det variere mye hvor strenge krav som stilles. Man kan 
tenke seg en student som søker fritak for (deler av) et litteraturvitenskapelig studium 
ved UiB på bakgrunn av et annet litteraturvitenskapelig studium et annet sted. Det vil 
da ofte være mindre viktig om vedkommende har lest det samme skjønnlitterære og 
litteraturteoretiske pensumet som studentene ved UiB-programmet har lest; 
hovedpoenget vil være likeverd i omfang og nivå. For en yrkesrettet og nokså 
monolittisk utdanning som jusstudiet kan det være grunn til å vurdere spørsmålet 
annerledes, og fakultetet må ha utstrakt adgang til å stille krav også om 
innholdsmessig likhet for å kunne gi fritak. Nemnda kunne ikke se at den 
skjønnsmessige vurderingen som var gjort i saken her, framstod som urimelig. 
 
Sak 14/08: Klage over avvist sensurklage – ex.phil. (08/1730) 
 
Klagaren deltok hausten 2007 ved eksamen i emnet EXPHIL-MNEKS (10 sp), som 
han greidde. Han var misnøgd med karakteren, og ønskte å klage. Dette vart avvist 
av Det humanistiske fakultet, som viste til at ”Forprøver kan bare påklages når 
prøven ikke er bestått”, jf. universitets- og høgskulelova §5-3(5), siste setning). 
 
Det er denne avvisinga han har klaga på. Klagaren meiner at ex.phil. ikkje er ei 
forprøve i lova si tyding, og har vist til førearbeida til lova. Han har og vist til at 
karakteren på ex.phil. vil gå fram av vitnemålet hans og at ex.phil. gir utteljing i 
studiepoeng, noko han meiner andre forprøver ikkje gjer. 
 
Saka må reknast å ha betydning også for andre saker. 
 
I Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) heiter det i departementets merknader til §5-3, om 
forståinga av ”forprøve”:  
 
Femte ledd: Gjelder forprøver og studiekrav, jf. § 3-10 første ledd, som enten sensureres på basis av 
bestått/ikke bestått, eller hvor den karakter som gis bare er rent informativ og ikke inngår ved 
utregningen av karakter for grad, utdanning, fag eller emne og heller ikke oppføres på vitnemålet. 
 

I professor Jan Fridthjof Bernts kommentarutgave til lova er denne regelen omtalt 
slik: 
 

De prøver det her er tale om, har det felles trekke at de ikke inngår som en tellende del i 
gradseksamen, yrkeseksamen eller utdanningsprogram, og at en eventuell gradert 
karakter bare har rent informativ karakter overfor studenten. Dette kommer til uttrykk ved 
at en slik verken regnes inn i hovedkarakteren eller føres opp på vitnemålet. 

 
I sak 35/07, som var tilsvarende, bortsett fra at den gjaldt eit ex.fac.-emne, blei 
”forprøver” beskrive slik: 
 
 

Ordet ”forprøver” har ingen legaldefinisjon, men den vanlige forståelsen er at det omfatter 
emner som er definert som førstesemesteremner. Ved Det humanistiske fakultet er det for 
tiden examen philosophicum, samt tre ulike emner som alle har fellesbetegnelsen examen 
facultatum; ex.fac. Bakgrunnen for denne særregelen er dels at svært mange studenter 
avlegger eksamen i førstesemesteremner, slik at en rett til å klage også på beståtte 
karakterer ville kreve mye ressurser for institusjonene. Videre har karakteren i slike emner 
tradisjonelt ikke kommet på vitnemålet for fullført grad, og karakterene teller ikke med ved 
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rangeringen til høyere grads studier eller i utregningen av gjennomsnittskarakter ved 
fagstudiene. 

 

Klageren mener dette ikke slår til, fordi ”Karakteren som jeg fikk i exFac blir ført opp på 
vitnemålet mitt, som en del av mastergraden jeg vil avslutte til neste år. Jeg mener derfor 
dere ikke kan nekte meg klagerett.” 

 

Dagens regel er at ved avsluttet grad får studenten tre typer dokumenter, som utgjør en 
enhet. Det ene er vitnemålet i snever forstand. På dette vil ikke karakterene fra 
førstesemesteremner bli oppført. Det andre er det såkalte Diploma Supplement, der en 
viktig bestanddel er en karakterutskrift, hvor også ex.fac.-karakteren blir ført opp, sammen 
med alle andre karakterer som inngår i eller som er grunnlag for graden. 

 
Klagenemnda ga likevel ikkje klagaren medhold, med denne begrunnelsen: 
 

Klagenemnda har ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge. Slik nemnda forstår saken, 
mener klageren primært at i hvert fall deler av begrunnelsen for lovregelen ikke slår til. 
Imidlertid er det helt på det rene at ex.fac.-emner er ”forprøver” i lovens forstand, og da 
sier ordlyden meget klart at sensuren bare kan påklages når klageren ikke har bestått. 
Dette kan fakultetet eller klagenemnda ikke fravike, og klagen kan dermed ikke føre fram.  

 
Etter dette har det blitt kjent at klagenemnda ved Universitetet i Oslo i juni 2007 
gjorde eit vedtak som går i motsett retning. Dette vedtaket gjaldt ex.phil., og nedanfor 
er saksframstillinga frå Det humanistiske fakultet, UiO, attgjeve, saman med 
klagenemndas grunngjeving og konklusjon: 
 

[…] 
Bakgrunnen for klagen er at det ved Universitetet i Oslo bare gis anledning til å klage over sensur på examen 
philosophicum når besvarelsen er vurdert til stryk (F). Denne begrensningen av ordinær klageadgang følger av at 
examen philosophicum anses for å være en forprøve, og er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler, § 5-3 femte 
ledd, hvor det heter at forprøver bare kan påklages når prøven ikke er bestått. Fakultetets vurdering av klagerens 
innsigelser presenteres under.  
 
Klageren hevder at examen philosophicum ikke kan anses for å være en forprøve fordi  
 

1. examen philosophicum ikke lenger er et forstudium  
 
Til denne innsigelsen vil Det humanistiske fakultet anføre at examen philosophicum heller ikke før innføringen av 
kvalitetsreformen høsten 2003 var et obligatorisk førstesemestersstudium ved alle fakulteter. Verken Det 
matematisk-naturvitenskapelige, Det medisinske eller Det odontologiske fakultet krevde avleggelse av examen 
philosophicum før fagstudiene ble påbegynt. Dette hadde ingen innvirkning på praktisering av klageadgang på 
examen philosophicum. De fleste studieprogrammer ved UiO anbefaler fremdeles at examen philosophicum 
avlegges i løpet av første eller andre semester. Det humanistiske fakultet anser ikke examen philosophicums 
propedeutiske funksjon å være knyttet til anbefalt eller obligatorisk tidspunkt for avleggelse av emnet i studieløpet.  
 

2. karakterresultatet fra examen philosophicum føres opp på 
vitnemålet  

 
Det er riktig at examen philosophicum oppføres på vitnemål for bachelorgrader og femårige mastergrader utstedt 
ved Universitetet i Oslo, noe som ikke var tilfellet for vitnemål fra det gamle gradssystemet. Etter fakultetets syn 
gjenspeiler endringen av praksis imidlertid ingen endring av examen philosophicums funksjon innenfor studiene, 
men er et resultat av at dagens vitnemål gir langt mer utførlig informasjon om studiene, med blant annet 
opplysninger studieprogrammets oppbygging og læringsmål osv.  
 

3. karakteren kan inngå som rangeringskriterium for studenter som 
søker om opptak til profesjonsstudiet i psykologi på grunnlag av fullført årsenhet i psykologi, jf. 
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Opptaksreglement for profesjonsstudiet i psykologi, § 6.  
 
Ordinært skal karakterresultat fra examen philosophicum ikke benyttes i utregning av karaktersnitt ved opptak til 
mastergradsstudier, jf. Forskrift om opptak til 1-2 årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo, § 3.3.1 og 
3.3.2. Et unntak fra denne regelen er, som klageren påpeker, § 6 i Opptaksreglement for profesjonsstudiet i 
psykologi, fastsatt av Universitetsstyret v/rektor 6. februar 2006, endret 13. juni 2006. Det humanistiske fakultet var 
ikke kjent med dette unntaket som bryter med etablert praksis ved Universitetet i Oslo, og vil ta initiativ for å få 
revurdert den angjeldende paragrafen i Opptaksreglement for profesjonsstudiet i psykologi.  
 
Bortsett fra den ovennevnte bestemmelsen i opptaksreglementet for profesjonsstudiet i psykologi, kan ikke Det 
humanistiske fakultet se at examen philosophicum har fått endret sin funksjon i studiene ved Universitetet i Oslo på 
en slik måte at det ikke lenger kan anses som en forprøve. Den samme forståelsen gjenfinnes for øvrig på 
Kunnskapsdepartementets nettportal Utdanning. no, hvor det i kapitlet om rettigheter ved eksamen står at 
"Forprøver og examen philosophicum kan bare påklages når eksamenen ikke er bestått." Se: 
http://utdanning.no/utdanningssystemet/utdanningsnivaa/hoeyere_utdanning/rettighete
r_ved_eksamen 
 
Det humanistiske fakultet ønsker derfor ikke å innføre alminnelig klageadgang på examen philosophicum, men vil 
vurdere å gjøre et unntak for studenter med opptak til årsenhet i psykologi så lenge dagens opptak~reglement til 
profesjonsstudiet gjelder 

 

Den sentrale klagenemnd bemerker at det fremgår av studie- og eksamensforskriften ved 
UiO at examen philosophicum er et obligatorisk emne i graden bachelor og slik sett også 
utgjør en del av grunnlaget for tildeling av denne graden.  

 

Hvis det er slik at emnet skal fremgå på vitnemålet, kan det ikke anses som forprøve. 
Dette fremgår direkte av forarbeidene til universitets- og høgskoleloven, nærmere bestemt 
Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) side 85, som klageren også har vist til. Dette innebærer at det 
må være klageadgang på sensuren. 

 

Klagen tas etter dette til følge. 

 

Vedtaket er enstemmig. 

Det må merkast at ved UiB vil karakteren på ex.phil. og ex.fac. ikkje i noko fall telje i 
rangeringen ved opptak til studium, heller ikkje til profesjonsstudiet i psykologi. 
 
Også nokre andre tilhøve har vore vanlege å vise til for å grunngje at ex.phil. og 
ex.fac. er omfatta av unntaket i lova. De grunnene som antakeleg er viktigast, er 
desse: 
 

1. Plasseringa i studiet 
2. Karakterane ”tel” ikkje 
3. Karakterane står ikkje vitnemålet 
4. Karakterane viser ikkje igjen i hovudkarakteren 
5. Det vil koste mykje å behandle sensurklager over førstesemesteremner som 

er greidd 
 
Det er dei tre førstnemnte som synest å vere mest sentrale i saka her. 
Hovudkarakterer er praktisk talt ikkje i bruk lenger, slik at dette poenget neppe kan ha 
noka vekt. Ressursomsynet har ikkje vore framme i saka, og er såleis ikkje godt 
belyst. 
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Det humanistiske fakultet har særleg trekt fram at ex.phil. ved UiB reelt fungerer som 
ei forprøve, i større grad enn ved UiO, ved at det er ein introduksjon til fagstudia. 
Fakultetet anslår at om lag 90% av studentane tek førstesemesteremnene i sitt første 
semester ved universitetet.  
 
I mange studieprogram er det obligatorisk å fullføre førstesemesteret før ein tek til på 
fagemna, men ikkje på alle. Dette attspeglar m.a. at programma er ulike; nokre har 
ein strengare struktur enn andre. Ved UiO er den generelle regelen at 
førstesemesteremna må vere fullførte før institusjonen kan gje ein grad til studenten. 
 
For såkalla årsstudium ved UiB er det ikkje noko krav om førstesemesteremne. For 
tida tilbyr institusjonen 19 ulike årsstudium (teknisk sett nokre fleire, men dei andre er 
deltidsvariantar).  
 
Når det gjeld det andre punktet på listea ovanfor, at karakterane ikkje ”tel”, er dette 
like riktig i dag som før. Verken ved opptak til mastergrad, doktorgrad, praktisk-
pedagogisk utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, ved overgang til andre 
studieprogram eller ved andre opptak reknar ein karakterane på førstesemesteremne 
inn i nokon gjennomsnittskarakter eller lignende. Den refererte regelen om opptak til 
profesjonsstudiet i psykologi ved UiO er et unntak frå dette, og som opplyst, vil ein ta 
initiativ til å endre denne regelen. 
 
Når det gjeld om karakteren synest på vitnemålet, må det visast til sak 35/07. Som 
det går fram ovanfor, har klagenemnda ved UiO komme til at karakteren går fram av 
vitnemålet, og har lagt avgjerande vekt på det. 
 
Nemnda kom til at klagen måtte få medhald. Dette var såleis ein annan konklusjon 
enn i sak 35/07. Grunnen til at nemnda hadde endra standpunkt, var dels den endra 
praksisen ved Universitetet i Oslo, som er noko ein ikkje kan ignorere, dels at 
nemnda på generelt grunnlag hadde komme til at saka måtte sjåast noko annleis no. 
 
Denne avgjerda vil også vere viktig for andre saker, både på ex.phil. og ex.fac. Om 
ikkje lova blir endra, vil ein for framtida bli nøydd til å handsame karakterklager også 
på desse emnene, til liks med andre karakterklager, dersom ein vel å halde fram med 
karakterskalaen A-F også på førstesemesteremnene. Går ein over til ”Greidd/Ikkje 
greidd”, er det berre dei som har fått karakteren ”Ikkje greidd” som kan klage. 
 
 
Sak 15/08: Klage over avslag på søknad om godkjenning – språkfag (07(10671) 
 
Klageren oppholdt seg våren 2007 ved [utenlandsk universitet], der hun fulgte 
undervisning i [språkfag]. Før avreisen hadde hun avlagt 60 studiepoeng i 
[språkfaget] ved UiB (fullt 100-nivå), og hennes plan var å ta emner ved [det 
utenlandske universitetet] som svarte til fullt 200-nivå, som er 30 sp. 
 
Ettersom det ofte er vanskelig å fastslå på forhånd nøyaktig hvilke emner studentene 
skal ta ved den utenlandske institusjonen og hva slags uttelling emnene kan gi ved 
UiB, er det vanlig at fakultetet gir en forhåndsgodkjenning. Det historisk-filosofiske 
fakultet (nå Det humanistiske fakultet) forhåndsgodkjente klagerens planer i brev av 
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28.11.06, og det heter der at godkjenningen gjelder ”Kurs i [språk] ved [institutt]”. 
Videre er det satt en del vilkår: 
 

1. At klageren tar kurs som svarer til 15 lokale credits (=30 sp i Norge), da dette 
er det som regnes som fulltidsstudier ved [det utenlandske universitetet] 

2. At kursene ikke overlapper med 100-nivået ved UiB 
3. At klageren sender ny søknad om forhåndsgodkjenning etter at det er klart 

hvilke kurs hun skal ta ved [det utenlandske universitetet]. 
 
Formålet med det siste vilkåret var å få gjort en mer utfyllende vurdering av om 
kursene kunne gi grunnlag for helt eller delvis fritak for 200-nivået i [språkfaget], eller 
om de bare kunne godkjennes som frie studiepoeng. Godkjenningen fra 28.11.06 
gjelder inntil 30 frie studiepoeng. 
 
Det er videre dokumentert en e-postsending fra februar 2007, dvs. mens klageren var 
[utenlands]. Denne er fra [det utenlandske universitetet] til en faglærer her, og gir 
uttrykk for at klageren ved en såkalt ”placement test” i begynnelsen av semesteret 
hadde blitt plassert på det som kalles ”higher elementary level”, og de fryktet at dette 
ikke ville være nok til å bli godkjent som likeverdig med arabisk 200-nivå hjemme. 
 
I en e-postsending til klageren, også i februar 2007, informerte fakultetet henne om at 
kurs på ”higher elementary level” ikke kan godkjennes som tilsvarende 200-nivået i 
Bergen; det kreves minst at kursene er på ”intermediate”-nivået, med unntak av ett 
mindre kurs i egyptisk dialekt. 
 
Etter hjemkomsten søkte klageren om endelig godkjenning. Av karakterutskriften fra 
[det utenlandske universitetet] er det dokumentert at hun har tatt i alt fire kurs på 
”elementary” nivå, med et samlet omfang på 12 lokale credits. I søknadsskjemaet 
heter det at hun søker om godkjenning av dette som enten 30 frie studiepoeng eller 
som tilsvarende fullt 200-nivå i [språkfaget]. 
 
Fakultetet godkjente disse kursene som 24 frie studiepoeng i [språkfaget], ettersom 
det dokumenterte omfanget var på bare 12 credits. 
 
Dette er påklaget, og klagen er relativt omfattende. Klageren hevder for det første at 
de kursene hun tok [utenlands] var så omfattende at det reelt svarer til 30 sp ved UiB, 
og viser i den forbindelse til at det var flere undervisningstimer i hvert kurs enn flere 
av emnene hun tok ved UiB; emner som ga 15 studiepoeng hver. Videre mener hun 
at fakultetet ikke har gitt henne noen form for informasjon som tilsa at hun ikke ville få 
den uttellingen hun selv hadde søkt om før utreisen, verken på forhånd eller 
underveis. Hun mener også at ettersom hennes tidligere studier i Bergen hadde 
kvalifisert henne for å fortsette på 200-nivå, burde de kursene hun tok [utenlandsk] 
også anses tilsvarende 200-nivå. Endelig la hun ved en studentevaluering av to 100-
nivåemner ved UiB, der det ble uttrykt nokså sterk kritikk av undervisningen.  
 
Fakultetet har på sin side vist til forhåndsgodkjenningen og de vilkårene som ble satt 
der. Man fastholder at omfanget ikke er tilstrekkelig til å godkjenne klagerens kurs fra 
[utlandet] som svarende til 30 sp, men etter kontakt med instituttet har man endret 
standpunkt til spørsmålet om nivå. De avlagte kursene er derfor godkjent som 
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svarende til ett helt emne på 200-nivå (dvs. 15 sp), pluss 9 frie studiepoeng i 
bachelorgraden. 
 
For øvrig finner fakultetet ikke grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda kom til at det påklagde vedtaket burde oppheves og sendes tilbake til 
fakultetet for ny behandling. 
 
Nemnda bemerket innledningsvis at det bare var spørsmålet om hvor mange 
studiepoeng klageren skulle få uttelling for som bler vurdert. Spørsmålet om kursene 
fra [det utenlandske universitetet] skulle anses likeverdige med emner på 200-nivå 
ved UiB var avklart fra før, og ble ikke lenger ansett å være en del av klagesaken. 
 
Saken for øvrig syntes i utgangspunktet klar, fordi det i forhåndsgodkjenningen var 
satt klare og entydige vilkår. Således gikk det helt tydelig fram at 30 studiepoeng ved 
UiB svarte til 15 credits ved [det utenlandske universitetet], og da kunne klageren 
ikke ha noen berettiget forventning om å få godkjent 12 credits som 30 studiepoeng. 
 
Når nemnda likevel valgte å oppheve vedtaket, er det fordi at klagerens 
studievenninne, som hun var sammen med under oppholdet ved [det utenlandske 
universitetet], skulle ha fått godkjent sine 12 credits som 30 studiepoeng. Da oppstod 
spørsmålet om mulig usaklig forskjellsbehandling. Underhånden hadde nemnda fått 
opplyst at utfallet i den andre saken berodde på en feil, som ble oppdaget så sent at 
det ikke lenger var adgang til å endre vedtaket til skade for studenten. Det var 
dermed ikke opplagt at klageren hadd rett til å bli behandlet på samme måte som den 
andre studenten, men omstendighetene omkring den forskjellsbehandlingen som 
hadde skjedd, var ikke tilstrekkelig klarlagt i den foreliggende dokumentasjonen, og 
det riktige måtte da være at fakultetet tok stilling til klagen på ny. 
 
Dersom fakultetet fortsatt kom til at man bare ville godkjenne 24 studiepoeng, kunne 
vedtaket påklages igjen. Nemnda la til grunn at fakultetets behandling ville skje 
hurtig. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Sak 12/08: Klage over avslag på søknad om utsett leveringsfrist for 
masteroppgåve – juss (07/16842) 
 
Klagaren er student ved masterstudiet i rettsvitskap, der ho i haustsemesteret 2007 
var oppmeld i to emne. Det eine er masteroppgåva, som saka her gjeld, og det andre 
eit valemne. 
 
Det er ordinær innleveringsfrist for masteroppgåve to gongar årleg; 1. juni og 15. 
desember. For den som leverer etter desse datoane, vert oppgåva sensurert saman 
med dei som blir innlevert til ordinær tid semesteret etter. 
 
Klagaren søkte 17.12.07 om utsetjing av fristen frå 15.12.07 utan å foreslå ein 
bestemt dato. Ho meinte likevel at ho kunne levere ”innan februar 2008”. Ho viste til 
at ho lir av kronisk sjukdom, noko som gir redusert arbeidskapasitet i utgangspunktet. 
I tillegg var belastningane hausten 2007 ekstra store, fordi ho var innlagd på 
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sjukehus i to veker og fordi det har gått mykje tid og krefter til utprøving av medisinar 
og anna. Dette var ikkje planlagd før semesteret byrja. 
 
Klagaren har seinare gitt noko utdjupande opplysningar om sine helsetilhøve. 
[Nærare helseopplysningar; uteletne av personvernomsyn.] Dette er plager ho har 
hatt lenge, og som har fått innverknad på progresjonen hennar gjennom heile studiet. 
Det spesielle hausten 2007, og også så langt i 2008, er at ho fekk ei sterk forverring 
av symptoma, særleg det som gjeld [utelete], noko som har ført til at ho i lange tider 
har orka endå mindre enn før. I tillegg hadde ho som nemnt eit sjukehusopphald, 
pluss at ho har brukt vesentleg meir tid enn vanleg til konsultasjonar på sjukehus og 
hos lege. Det sistnemnde heng saman med utprøvinga av nye medisinar, herunder at 
ho sjølv skulle lære å setje medisinen.  
 
Ho opplyser også at fordi dei nemnde helseplagene har haldt fram utover i 2008, har 
ho ikkje makta å fullføre arbeidet med oppgåva til den tida ho rekna med, men både 
ho og rettleiaren meiner det er realistisk å komme i mål innan ca. ein månad frå no. 
 
Ho skriv at ho er kjend med den vanlege regelen, og med synspunktet om at 
studentar flest vil ha ein tilstrekkeleg margin til å kunne levere i tide, jamvel om dei 
blir sjuke. Dette kan etter hennar meining stemme godt for dei fleste forbigåande 
sjukdomstilfellene, men når det, som for henne, er snakk om kronisk sjukdom, kan 
det stille seg annleis. Ho anfører at rettleiaren har gitt henne gode tilbakemeldingar 
på det arbeidet ho har gjort. Endeleg viser ho til at utvida frist kan ha stor betydning 
for henne økonomisk og med tanke på arbeidssøkjing. 
 
Fakultetet avslo søknaden og viste til dei allmenne reglane. Ein meinte at klagaren 
ikkje vart ramma hardare enn studentar som pga. sjukdom ikkje kunne fullføre andre 
eksamenar; desse må delta ved kontinuasjonseksamen eller ved neste ordinære 
eksamen i emnet. Ein kan ikkje sjå at klagaren vert råka spesielt hardt i høve til 
andre. 
 
Klagaren er usamd i dette, og viser til at masteroppgåva er det siste emnet i studiet. 
Ho har såleis ikkje moglegheiter til å halde fram med andre emne og ta att etterslepet 
som oppstår pga. sjukdom på ein eksamen, slik studentar på tidlegare stadium ofte 
har. Utan ein fullført grad kan ho heller ikkje søkje lønna arbeid og få inntekter, men 
må søkje ekstra studielån. Ho kan heller ikkje søkje sletting av studielån pga. 
sjukdom, fordi dette ikkje vert gitt når det er tale om kronisk sjukdom som var 
konstatert før utdanninga tok til. 
 
Ho meiner vidare at samanlikninga med kontinuasjonseksamen ikkje er god. Det vil 
vere betre å samanlikne med regelen om forlenga frist for innlevering ved 
heimeeksamen. Der er det høve til ei kort utviding av fristen pga. dokumentert 
sjukdom under eksamen.  
 
Endeleg viser ho til at sensuren for dei som leverer i vårsemesteret 2008 ikkje fell før 
over sommaren. Dette vil bety ei nokså stor forseinking for henne. 
 
Fakultetet har gått nokså utførleg gjennom saka i sitt oversendingsbrev til 
klagenemnda. Det er vist til at sjukdom rammar fleire studentar kvart år, også 
studentar som er i gang med masteroppgåve. Det er svært vanskeleg å finne 
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løysingar for alle typetilfelle på ein måte som både kjem studentane i møte og som 
gjer det mogleg å avvikle eksamens- og sensurarbeidet på ein forsvarleg måte og 
innanfor dei ressursane fakultetet har. Det er opplyst at talet på kandidatar til 
masteroppgåva er 166 hausten 2007 og 163 våren 2008. Dette er svært 
ressurskrevjande, og fakultetet er avhengig rigide fristar for å kunne halde den ytre 
fristen for sensur, som er to månader etter innlevering. 
 
Samanlikninga med heimeeksamen er etter fakultetets syn ikkje dekkjande, fordi ved 
heimeeksamen har studentane berre ei til to veker totalt. Også kortvarig sjukdom kan 
då få svært mykje å seie, og det er det som er bakgrunnen for at ein kan gi ei kort 
fristutviding.  
 
Elles anfører fakultetet at det ikkje blir tale om så mykje som eit heilt semester 
forseinking for klagaren. Jamvel om ho hadde fått lov til å levere til den tida ho sjølv 
foreslår, ville det neppe vore mogleg å ha sensuren klar før seint på våren eller tidleg 
på sommaren, dvs. to til tre månader før dei som leverer 1. juni. Elles kan fakultetet 
gi ei stadfesting på at graden er fullført med unnatak av masteroppgåva. Dette er 
ikkje like godt som eit vitnemål, men kan i nokre tilfelle hjelpe ved arbeidssøkjing. 
 
Samla sett meiner fakultetet at balansen mellom kravet til kvalitet, effektivitet og 
ressursbruk er godt stetta gjennom dei allmenne reglane, og at klagaren alt i alt ikkje 
vert råka for hardt.  
 
Nemnda fann ikkje grunnlag for å gi klagaren medhald. Innleiingsvis sa nemnda at 
med det høge talet på mastergradsoppgåver som vert levert ved Det juridiske fakultet 
kvart semester, synest det klart at fakultetet i utgangspunktet må praktisere 
leveringsfristen strengt dersom det skal vere mogleg å få alle sensurert innan den 
gjeldande fristen. En viste til det fakultetet hadde opplyst om dette. 
 
Nemnda peika likevel på at i saker der sjukdom rammar ein student slik at 
arbeidsevna blir nedsett i særleg stor grad og over lang tid kan det etter tilhøva vere 
slik at fakultetet må ta individuelle omsyn og gjere unntak frå fristen. Når ein valde å 
ikkje gi klagaren medhald i saka her, var det særleg tre grunnar til det. Den viktigaste 
er at forseinkinga ville bli lang. Ut frå det klagaren opplyste, ville oppgåva neppe bli 
ferdig før i slutten av mars eller tidleg i april. Då hadde meir enn halve tida mellom 
innleveringsfristen i haustsemesteret og fristen i vårsemesteret gått, og den vinninga 
som studenten ville fått om ho hadde fått medhald, ville blitt forholdsvis marginal i 
høve til om ho leverte 1. juni. Nemnda kunne vanskeleg sjå at den ekstra 
ressursbruken som fakultetet då ville blitt pålagd, stod i eit rimeleg høve til den tida 
som blei spart for klagaren.  
 
Vidare la nemnda vekt på at klagarens opphavelege vurdering av kva tid ho kunne 
levere viste seg å ikkje stemme; det hadde oppstått ei ikkje ubetydeleg forseinking 
utover dette. Nemnda kunne ha forståing for at det var vanskeleg for klagaren å 
forutsjå korleis hennar situasjon ville utvikle seg, men også for fakultetet ville eit 
pålegg om å finne fram til ei særskilt ordning for ein bestemt klagar lett bli ekstra 
byrdefull når det var usikkert kva tid oppgåva kunne bli innlevert. 
 
Dei tilhøva som her vr nemnt, var i seg sjølv nok til å begrunne vedtaket, men i tillegg 
trakk nemnda fram at søknaden om utsetjing kom seint. Brevet var datert tre dagar 
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før fristen gjekk ut, og det kunne synast som om det kom fram etter fristen. Det må 
understrekast at når ein student ser at ho vil få vanskar med å halde fristen, må ho 
kontakte fakultetet så snart som råd, slik at det blir mogleg å avklare saka raskare 
enn det som var mogleg her.  
 

 
Sak 16/08: Klage over avslag på søknad om individuell kontinuasjonsprøve – 
Ex.phil. (08/873) 
 
Klagaren er student ved Det humanistiske fakultet, på bachelorprogrammet i språk. 
Hausten 2007 tok ho emnet EXPHIL-HFSEM, som er den såkalla seminarmodellen. I 
korte trekk går det ut på at i staden for tradisjonell skuleeksamen leverer studentane 
ei mappe med oppgåver som dei har arbeidd med gjennom semesteret, og får 
karakter på mappa. I tillegg skal dei gjennom ein del obligatoriske arbeidskrav, som 
alle skal vere godkjende før dei kan levere mappa. I studieplanen er dei obligatoriske 
arbeidskrava beskrivne slik: 
 

Studentane på seminarmodellen skal: 
 
- ta del på minst 7 av 9 av seminara i kvar emnedel. Eit fråver frå undervisninga som går 
ut over to seminarsamlingar i ein emnedel, fører til at mappa ikkje blir evaluert. 
- møte til avtalte individuelle rettleiingar 
- gi ein munnleg presentasjon i kvar av seminarrekkjene 
- levere ei seminaroppgåve på om lag 1500 ord i kvar emnedel 
- gjennomføre breiddetest i kvar emnedel. Studenten må ha fått godkjent denne testen i 
begge emnedelar for å få vurdert seminaroppgåvene. Det blir arrangert 
kontinuasjonsprøve.  

 

Klagesaka gjeld det sistnemnde kravet; den eine av to breiddetestar. Det synest å gå 
fram at denne vart halden 10.12.07, medan leveringsfristen for mappeoppgåvene var 
17.12.07. Ho greidde ikkje breiddetesten, og pga. ho den 12.12.07 skulle reise 
utanlands, hadde ho ikkje høve til å ta den på ny på den oppsette datoen, som var 
12.12. Ho bad derfor om å få ta ny prøve den 11.12., men fekk avslag. Det er dette 
avslaget det er klaga på. 
 
Klagaren opplyser at den nemnde utanlandsreisa var planlagd fleire månader i 
førevegen, og ho kontakta først informasjonssenteret ved fakultetet i august for å 
høyre kva som var siste eksamensdag før jul. Ho skal då ha fått forsikringar om at 
10.12. var absolutt siste dag, og ho innretta seg etter det.  
 
I november 2007, etter at ho vart merksam på at det kunne bli nødvendig å ta ny 
prøve dersom ho ikkje greidde breiddetesten 10.12., kontakta ho rettleiaren sin på 
seminaret ho tok del i, og bad om å få ein eigen ”kontinuasjonsprøve” dersom det 
vart nødvendig. Rettleiaren viste ho til Institutt for filosofi og førstesemesterstudium 
(FOF), og instituttet avslo søknaden. Det vart vist til at individuelle prøver og 
eksamenar berre vert haldne i særskilde høve, så som ved sjukdom og kollisjon med 
andre eksamenar etc. Instituttet sa seg leie for at det hadde oppstått ei misforståing, 
men meinte denne kunne byggje på at dei ho hadde kontakt med, hadde trudd at ho 
gjekk på eksamensmodellen, der avslutninga er ein skriftleg skuleeksamen, som sist 
haust vart halden 10.12. 
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Klagaren har forklart seg utførleg om sin kontakt med dei ulike instansane ho har 
oppsøkt for å få informasjon. Ho opplyser at da ho august var på fakultetets 
informasjonssenter, spurde ho kva tid semesteret var slutt. Svaret var at den 
10.12.07 var det ”ein eksamen”, og så ikkje noko meir. Det ville vere uproblematisk å 
levere mappeoppgåvene før 10.12., jamvel om fristen var først 17.12. Ifølgje klagaren 
blei ”konteprøve” ikkje nemnd. Ho meiner og det ikkje var noka tvil om at ho følgde 
seminarmodellen. Ho vart vist til ”eksamenskontoret” for å få stadfesta desse 
opplysningane, og der fekk ho vite det same som fakultetets infosenter hadde sagt. 
 
Neste kontakt var som nemnt i november, då ho vart kjend med at ei ”konteprøve” 
kunne bli aktuelt. Etter at søknaden hennar vart avslått, deltok ho på breiddetesten 
den 10.12., og fekk resultatet ”ikkje godkjend”. På grunn av reisa, som tok til tidleg 
om morgonen den 12., kunne ho ikkje ta del i konteprøva. Ho fekk ein 
rettleiingsavtale på fakultetet 08.01.08, og fekk då snakke med sakshandsamaren på 
FOF. Klagaren gjorde greie for sine forsøk på å innhente informasjon, og 
sakshandsamaren meinte klagaren burde vore vist til henne, slik at alle 
misforståingar kunne vore rydda av vegen tidleg. 
 
Klagaren meiner den informasjonen som er gjeven var for dårleg, og at ho vanskeleg 
kunne vite i august at det kunne bli nødvendig å vere til stades på universitetet også 
etter 10.12. Ho viser m.a. til at ho var heilt fersk student, og ikkje fortruleg med t.d. 
skiljet mellom obligatoriske arbeidskrav og eksamen. 
 
Vidare går ho inn på tilhøva i lokalet der breiddetesten vart halden. Ho forklarer at det 
var svært trangt der, og at det var vanskeleg å bruke undervisningsnotata, som var 
lovlege hjelpemiddel. 
 
Fakultetet har vist til studieplanen, der det går fram at det vert halde ein 
kontinuasjonsprøve for dei som ikkje greier breiddetesten. Etter fakultetet sitt syn er 
det og tydeleg skilt mellom obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Det er og opplyst 
at i byrjinga av semesteret fekk alle studentane delt ut ein brosjyre, der det tydeleg 
går fram at konteprøva vil komme ”nokre dagar etter” den opphavlege breiddetesten. 
Endeleg viser ein til Sørviserklæringa, der det går fram at alle studentar må lese ”all 
tilsendt informasjon” og elles halde seg oppdatert gjennom Studentportalen, ”Mi side” 
og informasjon som kjem på e-post. Fakultetet meiner informasjonen var 
tilstrekkeleg, og ser ikkje grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagen er datert 08.01.07, noko som er nærare to månader etter avslaget. Imidlertid 
går det ikkje fram av avslagsvedtaket at det var klagerett. Fakultetet har ikkje sett seg 
i mot at klagen vert realitetshandsama. 
 
Klagenemnda kom til at klagaren måtte få medhald. Nemnda understrekte, i denne 
saka som i mange andre saker før, at studentar har ei sjølvstendig plikt til å søkje 
informasjon om tilhøve som er viktige for studiet deira. Vidare var nemnda samd i at 
fritidsreiser i utgangspunktet ikkje er ein sterk grunn til å gjere unntak frå dei vanlege 
ordningane. Når nemnda likevel valde å gi denne klagaren medhald, var det fordi ho 
aktivt hadde søkt informasjon tidleg, frå fleire instansar. Ho bygde så på dei eintydige 
opplysningane ho hadde fått frå desse kjeldene. Vidare tok ho sjølv initiativ til å finne 
ei løysing då ho vart klar over at det kunne oppstå eit problem.  
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Nemnda merkte og at klagaren skulle fått melding om klageretten allereie då ho fekk 
vedtaket i november, jf. forvaltningslova §27, 3. avsnitt, første setning. Dette må 
innarbeidast som rutine, også når underretninga om vedtaket vert sendt på e-post. 
 
Verknaden av vedtaket her var at klagaren må få høve til å avleggje breiddetesten 
ein gong til, og om ho greidde den, måtte sensuren elles gjerast på vanleg måte. 
 
Sak 17/08: Klage over avslag på søknad om gjentakseksamen – juss (08/300 
 
Klageren er student ved masterstudiet i rettsvitenskap, på femte studieår. Saken 
gjelder et emne fra andre studieår, [emnenavn]. Han bestod dette våren 2005, 
gjentok eksamen våren 2006, og søkte om gjentak også våren 2008. Det er opplyst 
at han ikke gjorde noe nytt eksamensforsøk i 2007, fordi han dette vårsemesteret tok 
valgemner ved UiO. Klagerens søknad om gjentak var begrunnet i at han har en 
fremmedspråklig bakgrunn, og at fordi han har dårligere norskferdigheter enn de 
fleste andre studenter har han blitt hindret i å oppnå de resultatene han mener han 
fortjener. 
 
Fakultetet opplyser at det fram til og med våren 2007 var en noe større adgang til å 
gjenta beståtte eksamener enn det er i dag. Således kunne man da gjenta en bestått 
eksamen ”inntil to ganger”. Med virkning fra og med høsten 2007 ble reglene 
innskjerpet, slik at eksamener på emner i andre studieår overhodet ikke kan gjentas 
for studenter som har begynt på fjerde eller femte studieår (rekkefølgen på disse to 
kan snus).  
 
Fakultetet mener at de grunnene klageren oppgir, ikke er tilstrekkelige til å 
dispensere. Studieplanen har i utgangspunktet ingen dispensasjonsbestemmelse, 
men etter praksis gis det unntak i saker der de alminnelige reglene rammer 
enkeltstudenter uforholdsmessig hardt. Man mener at studentene selv må påse at de 
har tilstrekkelige språkferdigheter.  
 
I klagen er det anført at tregangersregelen må anses som overordnet, og at denne gir 
klageren rett til tre eksamensforsøk. Videre anfører han at studieordningen på juss i 
svært liten grad tar hensyn til at ikke alle studenter er innfødt norske. I så måte 
forskjellsbehandles jusstudenter i forhold til studenter på flere andre fakultet. Han 
mener videre at han ikke med rimelighet kunne forventes å gjøre noe 
eksamensforsøk i Bergen våren 2007, fordi han da var opptatt med studier i Oslo. 
Endelig viser han til at det ikke vil være spesielt byrdefullt for fakultetet å innvilge 
søknaden, mens det kan ha stor betydning for ham og hans senere muligheter på 
arbeidsmarkedet. 
 
Fakultetet har gått nokså utførlig inn på spørsmålet om hvilken betydning språket har. 
Det bemerkes at jusstudiet i Norge er sterkt innrettet på norske forhold, og at bruken 
av norsk språk står meget sentralt. En økt bruk av engelsk som eksamensspråk er 
ikke så nærliggende i juss som i mange fag ved andre fakulteter. Imidlertid er det 
relativt nylig innført en adgang for studenter som har vært i Norge i mindre enn fire år 
til å ha med ordbok på eksamen. Det kan likevel ikke anses som en feil at dette ikke 
har vært tillatt før. 
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Videre mener fakultetet at klageren hadde en reell mulighet til å gjenta eksamenen 
våren 2007, dersom han hadde ønsket det. Når det gjelder tregangersregelen, er 
dette å anse som en ytre grense for hvor mange eksamensforsøk som er tillatt, ikke 
som en rettighetsbestemmelse for studentene. 
 
Generelt har fakultetet vist til sitt mål om å begrense gjentak av beståtte eksamener 
mest mulig, noe som man mener må ligge godt innenfor fakultetets adgang til å 
regulere studier og eksamen. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Nemnda viste til at 
fakultetets regler for gjentak av beståtte eksamener er lett tilgjengelige for 
studentene. Videre kunne nemnda ut fra de foreliggende opplysningene ikke se at 
klageren var reelt forhindret fra å gjøre et eksamensforsøk våren 2007. Anførselen 
om at han måtte vurderes på en annen måte enn flertallet av studenter fordi han ikke 
har norsk som morsmål, var heller ikke i seg selv et forhold som kan være 
avgjørende. Jusstudiet ved Universitetet i Bergen er i all hovedsak et norskspråklig 
utdanningsprogram, innrettet mot norske forhold. Det er åpenbart en ulempe å ha 
svakere norskferdigheter enn flertallet av de øvrige studentene, men den risikoen det 
medfører, må den enkelte student selv bære.  
 
Sak 18/08: Klage over formelle feil ved eksamen – juss (08/1850) 
 
De to klagerne fulgte høstsemesteret emnet [emnenavn]. Dette er et valgemne i 
masterstudiet, med et omfang på 15 studiepoeng. De har begge klaget over formelle 
feil ved eksamen, i tillegg til at de har klaget over sensuren. 
 
Klager nr. 1: [navn: 
 
Pensum og litteratur: 
 
Klager: Ved kursstart var svært lite av litteraturen tilgjengelig på Studia, og 
bokhanden kunne ikke skaffe mer.  
 
Fak: Meldte på SP at man arbeidet intensivt med situasjonen. 
 
Klager: Medio august fikk hun tak i en del litteratur fra Akademika. Oppsøkte 
kursansvarlig, som opplyste at en rekke av bøkene m.v. ikke skulle brukes, dels fordi 
de var utdatert og dels fordi de hadde vist seg vanskelige å få tak i. Stud. ba 
kursansvarlig om å oppdatere pensumlisten. Oppdatering kom medio september. 
 
En av bøkene på tilleggslitteraturlisten viste seg umulig å få tak i. 
Eksamensoppgaven som ble gitt, krevde inngående kjennskap til innholdet i denne 
boka. Stud. henvendte seg til kursansvarlig og spurte om læringsmålene ville bli 
endret. Han meldte at han ville komme tilbake til dette.  
 
Det ble holdt en serie gjesteforelesninger, og foreleseren lovet å sende en del 
supplerende materiale, via kuransvarlig. Dette er ikke mottatt av studentene.  
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Ellers var den ene boken som var oppgitt som pensum ikke tilgjengelig for alle. Det 
var lang bestillingstid, og i første omgang ble det bestilt altfor få eksemplarer. Flere 
studenter fikk den først omkring månedsskiftet sept./okt. 
 
Undervisning: 
 
Den første forelesningsrekken – med australsk gjesteforeleser – var meget god, men 
handlet mest om å sammenligne norsk og australsk petroleumspolitikk. Det var lite 
stoff om norsk petroleumsrett. En planlagt forelesningsrekke med en annen 
gjesteforeleser utgikk. 
 
Klageren mener at den andre forelesningsrekken – ved kursansvarlig – i for liten grad 
dekket sentrale deler av læringsmålene.  
 
Kommunikasjon 
 
Klageren mener at kommunikasjonen mellom studentene, kursansvarlig og fakultetet 
ellers var altfor svak. Således svarte kursansvarlig i liten grad på henvendelser, og 
var lite til stede. Når hun fikk kontakt med ham, maktet han etter hennes mening i 
svært liten grad å avklare de aktuelle spørsmålene. 
 
Det ble derfor tatt kontakt med fakultetets administrativt ansvarlige for femte studieår. 
Vedkommende var velvillig, men var avhengig av å gå via kursansvarlig, noe som 
viste seg vanskelig. 
 
Hjemmeeksamen og sensur 
 
Det ble etter hvert besluttet at studentene kunne velge mellom skole- og 
hjemmeeksamen. Klageren valgte det siste. Eksamen gikk over tre dager. Lite av 
litteraturen var tilgjengelig, og klageren og noen andre studenter oppsøkte 
kursansvarlig for å låne den tidligere nevnte støttelitteraturboka og kopiere relevante 
sider av den. Det var da to dager til innleveringsfristen. 
 
Sensuren forelå etter knapt seks uker. Klageren var misfornøyd med sin karakter, og 
bad om begrunnelse. Sensor skal ha uttrykt at han mente oppgaven var så vanskelig 
at den ikke burde vært gitt. Etter en del kontakt mellom studentene, sensor, den 
administrativt ansvarlige og kursansvarlig ble det besluttet ny sensur, der sensor bl.a. 
skulle bygge på oppdatert informasjon om pensumforhold m.v. underveis i kurset.  
 
Klageren har ellers gått nøye inn på den informasjonen som sensor skal ha fått fra 
fakultetet, og mener denne var mangelfull. Hun bemerker ellers at for studentgruppen 
som helhet ble det gjort flere endringer fra første til andre sensur, og hun mener dette 
må bygge på normalfordeling snarere enn kriteriefastsatte karakterer.  
 
Klager nr. 2: [navn] 
 
Pensum og litteratur: Forklarer seg i samsvar med ISR 
 
Eksamen: Oppgaveformuleringen bygde på at studentene hadde lest en av bøkene 
som stod på støttelitteraturlisten, men som ikke var tilgjengelig. Samme bok som ble 
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lånt fra EN under eksamen. Kjernelitteraturen omhandlet ikke de emnene som 
eksamensoppgaven nevner.  
 
Kursansvarlig:  
 
Han er på de fleste punktene enig i klagernes framstilling av de faktiske forholdene. 
Han er også enig i at kommunikasjonen overfor studentene ikke var helt 
tilfredsstillende. 
 
Når det gjelder pensumsituasjonen, bemerker han at det generelt er et problem i 
petroleumsrett at det i stor grad mangler god og oppdatert litteratur. Dermed blir 
forelesningene ekstra viktige, i tillegg til at det må bygges på mange ulike kilder. 
Problemet ble forsøkt avhjulpet ved å dele ut kompendier og annet materiale, samt 
ekstra forelesninger.  
 
Når det gjelder eksamensoppgaven, mener kursansvarlig at den relaterer seg godt til 
læringsmålene og litteraturen. 
 
Bakgrunnen for at fakultetet besluttet ny sensur var ifølge kursansvarlig dels de 
vanskelighetene som hadde oppstått underveis, men dels at sensor etter 
kursansvarligess oppfatning hadde lagt til grunn et noe for strengt krav til 
selvstendighet og originalitet. Han bestrider at det er brukt noen form for 
normalfordelingskurve.  
 
Fakultetets behandling av klagesaken 
 
De to klagerne har klaget både over formelle feil ved eksamen og over sensuren. 
Fakultetet har valgt å stille sensurklagen i bero inntil klagen over de formelle 
forholdene er avgjort. 
 
Klagenemnda kom etter en samlet vurdering til at klagerne ikke fikk medhold. 
Innledningsvis ble bemerket at flere av klagernes anførsler var av utpreget faglig 
karakter, og om de skulle gjennomgås i full bredde og dybde, ville det kreve en 
spesialkompetanse som nemnda ikke besitter. Det er også dette som er bakgrunnen 
for at loven har et tosporet system for behandling av klager som gjelder eksamen, 
der institusjonens klagenemnd har ansvaret for saker om formelle feil, mens det er et 
lokalt ansvar, dvs. for det enkelte fakultet, å behandle sensurklager. Dermed kunne 
nemnda ikke gå inn i alle klagernes anførsler. 
 
Når det gjaldt de formelle forholdene, syntes det klart at det hadde vært visse 
uregelmessigheter, ikke minst når det gjaldt kommunikasjonen underveis og 
pensumlitteraturen. Dette er forhold som kan få betydning for eksamen og som 
dermed etter omstendighetene kan anses som formelle feil som kan få ”betydning for 
studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne”, jf. universitets- og 
høyskolelovens §5-2 (2), første setning. Det beror på en konkret vurdering i den 
enkelte saken om det er gjort så vesentlige feil at det må føre til oppheving av 
sensurvedtaket.  
 
Når det gjaldt pensumlitteraturen, hadde nemnda forståelse for at det ikke alltid er 
god tilgang på relevant og oppdatert litteratur, og de utfordringene som dette 
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medfører, må studentene akseptere. Imidlertid vil det normalt være relativt enkelt for 
fakultetet og de emneansvarlige å undersøke på forhånd om den litteraturen som 
man ønsker å bruke, er tilgjengelig, og å tilpasse informasjonen til studentene, 
undervisningen og forholdene ellers til situasjonen. Vanlige tiltak kan være å 
utarbeide eget materiale i form av kompendier, forelesningsmanuskripter o.a.; å 
informere om hvor relevante dokumenter og annen informasjon kan finnes; å holde 
ekstra undervisning etc. Nemnda hadde ikke grunnlag for å si at de tiltakene 
fakultetet valgte, ikke var tilstrekkelige. 
 
Når det gjaldt kommunikasjonen underveis, var det erkjent fra fakultetet at den ikke 
var så god som den burde. Imidlertid var den emneansvarlige tilgjengelig på de 
forelesningene han selv holdt, slik at studentene hadde mulighet til å søke 
informasjon da. At forelesningene ikke var obligatoriske, kunne ikke tillegges noen 
vekt i denne sammenheng.  
 
Endelig valgte fakultetet å endre eksamensformen for å avhjelpe noen av 
vanskelighetene som hadde oppstått, samt å gjennomføre en ny, ordinær sensur. 
 
Samlet sett kom nemnda til at de uheldige forholdene som hadde vært, ikke var 
tilstrekkelige til å fastslå at det var gjort feil som måtte føre til ny sensur eller ny 
eksamen. 
 
Sak 9/08: Sak om fusk ved eksamen – helsefag (08/1342) 
 
Kandidaten er student ved bachelorprogrammet i [programnavn], der han ble tatt opp 
høsten 2005. Et søk på FS (Felles studentsystem) viser at han har bestått emner på i 
alt 70 studiepoeng.  
 
Saken gjelder emnet Bacheloroppgave i [programnavn] (15 sp), høsten 2007. 
Eksamen i emnet består av en skriftlig oppgave på ca. 7000 ord. Oppgaven ble levert 
i rett tid, og sensorene fattet mistanke om plagiering eller annen uregelmessig 
kopiering under det ordinære sensurarbeidet. De søkte derfor på internett etter 
mulige kilder, og fant fram til i alt seks ulike kilder som kandidaten kan ha brukt.  
 
Den samlede oppgaven er på om lag 17 sider, pluss forside, innholdsfortegnelse, 
sammendrag og litteraturliste. Av dette er det for ca. 3 sider tekst funnet vesentlige 
sammenfall med i alt seks internett-publikasjoner. Ingen av disse er markert som 
sitat, og det er heller ikke gitt referanser til de antatte kildene. En del steder er det 
likevel satt inn referanser i den løpende teksten, men disse synes ikke å være 
korrekte; de viser i hvert fall ikke til noen av publikasjonene som antas å være kilde.  
 
Kandidaten har blitt kontaktet av fakultetet og har fått standardvarsel fra 
klagenemnda. Etter dette har han to ganger vært i telefonkontakt med nemndas 
sekretær, første gang i februar, da han bad om utsettelse av saken inntil han fikk 
mulighet til å uttale seg. Neste gang var i uke 13/08. Han anførte da på telefonen at 
de internett-publikasjonene det var tale om, inneholdt stoff som fra før av fantes i 
bøker, og det var disse bøkene han hadde brukt. Han ble oppfordret om å 
dokumentere dette så langt som mulig, ved å finne fram til de aktuelle bøkene og 
kopiere de sidene det er snakk om, slik at de kan sammenlignes med hans oppgave. 
Dette har så langt ikke ført til at noe ny dokumentasjon har kommet inn. 

 37



 
Klagenemnda kom til at kandidaten hadde fusket på bacheloroppgaven, og at det 
måtte reageres med annullering og utestenging i ett semester. 
 
Nemnda gikk gjennom kandidatens tekst og sammenlignet den med de kildetekstene 
som fakultetet hade angitt, og det var helt på det rene at det var så store likheter at 
de ikke kunne skyldes tilfeldigheter; kandidaten måtte ha hentet tekst fra andre kilder. 
Omfanget i forhold til hele oppgaven var i underkant av 20%, noe som i enkelte 
andre saker har vært ansett som det nedre sjiktet for når det er grunn til å reagere 
med disiplinærvedtak. Imidlertid hadde flertallet av disse tidligere sakene gjeldt 
oppgaver som samlet sett er relativt små. Etter praksis er det klart at det må ses hen 
til andre forhold, så som absolutt tekstmengde og studentens nivå. I saken her dreide 
det seg om nær tre sider tekst som var sitat, uten sitatangivelse og med mangelfull 
eller helt fraværende kildereferanse. Dette er nokså mye. I tillegg var det en student 
med en del rutine og et emne på forholdsvis høyt nivå, i hvert fall for et 
bachelorprogram. Dette var begge forhold som talte for en streng reaksjon. 
 
Nemnda merket seg kandidatens opplysninger om at han hadde brukt andre kilder 
enn de som fakultetet mente han hadde brukt. Ut fra at han delvis hadde angitt 
referanser, men andre referanser enn de antatte kildetekstene, kunne nemnda ikke 
se helt bort fra at dette kunne være riktig i noen tilfeller. Det er vel kjent at både 
akademiske forfattere, offentlige myndigheter og andre ofte behandler det samme 
stoffet i flere publikasjoner, og at det kan være tekstmessig overlapp mellom ulike 
publikasjoner. Imidlertid pekte nemnda på at klageren ikke hadde klart å underbygge 
sine påstander, trass i at han mottok varsel om saken allerede medio februar, og 
dermed hadde hatt god tid. At det noen ganger kan være vanskelig å skaffe fram 
materialet som eventuelt kunne hjulpet ham å underbygge det han sier, kan nok 
være riktig, men nemnda kunne vanskelig se at det skulle være umulig. Han kunne 
således ha søkt hjelp hos biblioteket, hos faglærere og andre for å søke etter de 
kildene han hevdet å ha brukt. I tillegg hadde han, som nevnt, ikke angitt i sin tekst at 
han hadde sitert, og for en del av kildene hadde han helt unnlatt å gi referanser. 
Nemnda fant det da tilstrekkelig bevist at han hadde fusket, og at det i det minste var 
tale om grov uaktsomhet. Ut fra tidligere praksis ville annullering og utestenging i ett 
semester være en passende reaksjon. 
 
Sak 225/08: Klage over avslag på adgang til gjentakseksamen - juss(08/2359) 
 
Klageren er student på femte studieår av masterstudiet i rettsvitenskap. Han søkte i 
februar 2008 om å få gjenta eksamen i [emnenavn], som er et emne på første 
studieår. Dette er et emne som han bestod første gang i 2004, og som han deretter 
deltok på i 2006 og i 2007. Han bestod alle tre gangene. I søknaden opplyste han at 
ved to av disse eksamensforsøkene var syk, samt at det forelå andre alvorlige 
forhold som han den gangen ikke ønsket å spesifisere nærmere. Han var kjent med 
de gjeldende reglene om gjentak, som i utgangspunktet utelukker femteårsstudenter 
fra å gjenta førsteårsemner, men anførte at saken hadde stor betydning for ham. 
 
Fakultetet avslo søknaden, og viste til studieplanens regler, samt til at klageren tre 
ganger tidligere hadde deltatt på eksamen i emnet. Man fant ikke at det forelå 
særlige forhold som ga grunn til å se annerledes på denne saken enn på andre. 
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I klagen ble det særlig vist til at klageren hadde vært syk under eksamen i 2004 og 
2006. Det er lagt fram en legeerklæring om dette, datert 01.04.08. Ved det siste 
gjentaksforsøket, våren 2007, hadde han like før eksamen deltatt i begravelsen til en 
nærstående person, noe som hadde gått sterkt inn på ham og påvirket hans 
prestasjoner på eksamen. Han viste til at i yrker som jurister ofte går inn i, er 
karakterene til eksamen svært viktige, og i hans tilfelle er situasjonen at han ikke har 
vært i stand til å yte noen god prestasjon ved noen av forsøkene. 
 
Fakultetet har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Nemnda viste, i likhet med 
fakultetet, til studieplanens regler om gjentak. Det følger av disse at klageren i 
utgangspunktet ikke har anledning til å gjenta beståtte emner på første studieår. 
Hvorvidt sykdom ved tidligere forsøk kan medføre noen rett til ytterligere 
eksamensforsøk tok nemnda ikke tatt stilling til, fordi dokumentasjonen uansett ble 
lagt fram altfor sent. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Sak 224/08: Klage over avslag på adgang til særskilt eksamen (08/3551) 
 
Særskilt eksamen – i blant kalt privatisteksamen – er en ordning som er etablert i 
forbindelse med universitets- og høyskolelovens § 3-10, som lyder i sin helhet: 
 

§ 3-10. Rett til å gå opp til eksamen  

(1) Den som oppfyller kravene til opptak, jf. § 3-6, og andre krav for å gå opp til eksamen i 
vedkommende fag eller studium, har rett til å gå opp til eksamen. Dette gjelder også 
studenter som ikke er opptatt ved faget eller studiet.  

(2) Oppmelding etter denne paragraf kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt 
obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis.  

(3) Styret gir forskrift om adgangen til å gå opp til eksamen, og kan fastsette særskilt 
oppmeldingsfrist for kandidater som går opp til eksamen uten å være tatt opp som 
student.  

(4) Styret kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til 
vedkommende studium, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved 
å holde eksamen for denne gruppen eller eventuell egenbetaling fastsatt for studiet eller 
faget. Departementet kan gi forskrift om egenbetaling etter denne bestemmelsen.  

 
Den etablerte ordningen for dette er at den som ønsker eksamen søker om det, og 
det blir deretter vurdert om emnet er av en slik art at det bør gis adgang. Det som 
oftest er det kritiske spørsmålet, er om emnet inneholder obligatoriske elementer som 
utgjør en vesentlig del av læringsmålene og som ikke kan prøves ved en ordinær 
eksamen. Typiske eksempler på slike obligatoriske aktiviteter kan være klinisk 
undervisning, kunstnerisk undervisning, laboratorieøvelser etc.  
 
Klageren i saken her søkte om å få avlegge eksamen i et informatikkemne uten å 
være opptatt på noe studieprogram der emnet inngår. Det er ikke omstridt at de fleste 
emnene i informatikk har obligatoriske elementer som er til hinder for at den som ikke 
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er opptatt kan delta. Dette gjelder ulike typer øvelser som må være godkjent, og som 
gis i lukket undervisning. På dette grunnlaget ble søknaden avslått. 
 
I klagen heter det at klageren fikk andre opplysninger fra instituttet forut for 
søknaden. Han mottok 14.02. et brev fra Utdanningsavdelingen, der det heter at det 
aktuelle emnet har obligatoriske elementer som utelukker personer uten studierett fra 
eksamen. Han anfører imidlertid at det ikke er uttrykkelig sagt at det er forbudt å 
levere og motta tilbakemeldinger på slike øvelser utenom de organiserte samlingene 
som de ordinære studentene deltar på. Videre fikk han av Institutt for informatikk 
tilgang til Mi side, som er et personlig område på Studentportalen. Dette er det 
vanlige redskapet for elektronisk levering av oppgaver. Han fikk også anledning til ”å 
følge kurset og levere oppgaver”. Han oppfatter det som sterkt urimelig at han 
allikevel ikke får tilgang til eksamen. Videre mener han at det ikke er rimelig at han 
får et avslag fra universitetet først en måned ut i undervisningen. I tillegg opplevde 
han å bli utestengt fra Mi side straks etter at det påklagde vedtaket var fattet, dvs. 
lenge før klagefristen løp ut. 
 
Klageren har videre vist til en intern e-postmelding fra Utdanningsavdelingen til 
saksbehandlere som har befatning med saksfeltet. Det heter der at såkalte privatister 
har svært få rettigheter. Således blir de ikke semesterregistrert og har ikke tilgang til 
Mi side. Han mener det som skjedde i hans tilfelle harmonerer dårlig med dette. 
 
Endelig viser han til at han ønsket å ta vedkommende eksamen som ledd i et 
attføringsopplegg.  
 
Utdanningsavdelingen forela saken for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
Av fakultetets svar går det fram at da klageren første gang henvendte seg dit og 
spurte om muligheten til å ta eksamen uten studierett, ble han henvist til 
Utdanningsavdelingen. Han deltok videre i forelesningene (som er åpne for alle) og 
henvendte seg direkte til foreleseren og spurte om å få delta også i 
gruppeundervisningen. Vedkommende foreleser, som er nokså nyansatt, kjente ikke 
til reglene som gjelder for eksamenskandidater uten studierett, og sa ja. 
Studiekonsulenten ved instituttet ble bedt om å gi klageren tilgang til Mi side, og 
trodde da at det var tale om en ordinær student som hadde fått tekniske problemer 
med tilgangen. Således har det oppstått noen beklagelige misforståelser, men etter 
fakultetets mening kan ikke dette gi klageren noen bedre rettigheter enn han hadde i 
utgangspunktet. 
 
Utdanningsavdelingen har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Nemnda fant ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge. Det ble bemerket at saken 
ikke dreide seg om hvorvidt vedkommende emne er av en slik art at såkalte 
privatister ikke har adgang til eksamen. Det sentrale var om det var særegne forhold i 
saken som gjorde at klageren likevel måtte gis tilgang til eksamen. Nemnda la i den 
forbindelse vekt på at klageren i vedtaket av 14.02. fikk entydig avslag, og omtrent 
samtidig fikk han inndratt sin brukerkonto på Min side. Han kunne da ikke ha noen 
berettiget forventning om at han likevel skulle få fullføre eksamen.  
 
Klagerens anførsler om at avslaget skulle foreligget før undervisningen begynte, 
kunne ikke føre fram. Den aktuelle søknadsfristen er satt etter avveining av en rekke 
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hensyn, og nemnda kunne ikke se at det var problematisk å ha en frist som er om lag 
samtidig med semesterstart. At enkeltsaker kan ta noe tid, må forventes, selv om det 
ikke er heldig at det tar så lang tid som en måned. 
 
Klageren anførte videre at det ikke noe sted er satt noe uttrykkelig forbud mot å 
levere obligatoriske øvingsoppgaver utenom det vanlige opplegget. Nemnda kunne 
ikke se at dette kan tillegges noen vekt; det er det formelle vedtaket fra 
Utdanningsavdelingen som er det avgjørende. 
 
Det vr imidlertid uheldig at instituttet har gått fram som om klageren hadde større 
rettigheter enn han hadde. Dette skapte uklarhet og kunne etter omstendighetene gi 
berettigede forventninger om adgang til eksamen. I saken her ble dette imidlertid 
oppklart i og med vedtaket av 14.02., og klagen kunne da ikke føre fram. 
 
Sak 226/08: Klage over avslag på adgang til å gjenta eksamen og fritak fra 
tregangersregelen – juss(08/3354) 
 
Klageren er student ved masterstudiet i rettsvitenskap, på andre studieår. Han har 
såkalt etterslep med flere eksamener både i første og andre studieår. I søknaden 
som ligger til grunn for saken har han forklart at dette skyldes langvarige og 
betydelige [medisinske forhold], som han mottar behandling for. Det juridiske fakultet 
har ansett de medisinske forholdene som tilstrekkelig klarlagt, og legger til grunn at 
klagerens helsemessige situasjon har skapt og skaper betydelige vansker for ham i 
studiehverdagen. 
 
I brev av 28.02.08 søkte klageren om: 
 

1. Adgang til nye eksamensforsøk i [to emner]. I begge disse emnene har han 
vært meldt opp tre ganger uten å møte fram og uten å legge fram 
dokumentasjon for gyldig forfall. 

 
2. Dersom punkt 1 blir innvilget og han består eksamen ved nye forsøk: Adgang 

til å gjenta en eller begge eksamenene for å forbedre karakteren. 
 

3. Fritak fra tregangersregelen for emner som han er i gang med i inneværende 
studieår. 

 
Fakultetet innvilget søknaden under punkt 1, men avslo de to andre. Dette er 
påklaget. 
 
Fakultetet har i sin drøfting av saken særlig vist til studieplanens § 5-2, som gjengis i 
sin helhet her: 
 

§ 5-2. Eksamen. Kontinuasjon og gjentak 
For studenter på studiets obligatoriske deler (første til fjerde studieår) gjelder følgende: 
1. Studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk deltakelse, kan ikke avlegge eksamen 
og må ta hele kurset om igjen.  
2. Studenter som har fått godkjent obligatorisk deltakelse: 
a. Eksamen avlegges etter endt kurs. 
b. Der eksamen ikke er bestått (ikke møtt, avbrutt eksamen, stryk eller sykdomsforfall), blir 
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studenten automatisk meldt opp til kontinuasjonseksamen.  
Studenten må trekke seg fra kontinuasjonseksamen dersom han/hun ikke ønsker å 
avlegge denne. 
c. Der eksamen heller ikke er bestått etter kontinuasjonseksamen, må studenten selv 
melde seg til ytterligere eksamen. Etter søknad kan studenten delta i undervisning på nytt.  
Dersom man velger å delta på obligatorisk undervisning, faller godkenningen av det første 
kurset bort ved ny kursstart, og man gjennomfører nytt kurs på samme betingelser som 
studenter som ikke før har fått kurset godkjent. 
3. Studenter som har bestått kurset, inkludert eksamen, men som likevel ønsker å gjenta 
eksamen: 
a. Studenten kan ikke delta på nytt i undervisningen. 
b. Eksamen gjentas til ordinær eksamen. For kursene JUS241, JUS242 og JUS243 (evt. 
JUS123 for overgangsstudenter) kan eksamen gjentas til kontinuasjonseksamen til og 
med våren 2007. 
c. Eksamen kan gjentas inntil to ganger (se punkt 8 bokstav a for tellende forsøk), likevel 
med følgende begrensing fra og med høsten 2007: 
i. Eksamener fra første studieår kan ikke gjentas etter at man har begynt på tredje 
studieår. 
ii. Eksamener fra andre studieår kan ikke gjentas etter at man har begynt på fjerde eller 
femte studieår. 
iii. Eksamener fra tredje studieår kan ikke gjentas etter at man har bestått alle eksamener 
på fjerde studieår (JUS241, JUS242 og JUS243, evt. JUS123 for overgangsstudenter). 
d. Studenter som ikke kan møte til ordinær eksamen på grunn av utenlandsstudier, vil 
etter melding til fakultetet få ta eksamen ved kontinuasjonseksamen det året de kommer 
tilbake fra utenlandsstudiene. 
For studenter på valgemner gjelder følgende: 
4. Det framgår av hver enkelt kursbeskrivelse om kurset har obligatorisk undervisning. Der 
det er vedtatt obligatorisk undervisning, må denne være godkjent før man får gå opp til 
eksamen. 
5. Man kan framstille seg til samme eksamen inntil tre ganger, se punkt 8 for tellende 
forsøk. 
6. Eksamen avholdes det semesteret det har vært undervisning, og semesteret etter. 
Unntak gjøres for emner som har eksamensformen integrert i undervisningen. Slikt unntak 
går fram av kursbeskrivelsen. 
7. Det avholdes ikke kontinuasjonseksamen i valgemner. 
For alle: 
8. Tellende forsøk forligger der studenten ikke har trukket eksamensmeldingen senest to 
uker før eksamensdagen; det gjelder både ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen. 
a. Det er likevel ikke tellende forsøk der studenten er avskåret fra å avlegge eksamen på 
grunn av manglende godkjenning av kurset. 
b. Det er heller ikke tellende forsøk når studenten dokumenterer gyldig forfall til 
skoleeksamen. 
Som gyldig forfall regnes sykdom som dokumenteres med legeerklæring eller 
sykemelding. Dokumentasjonen må være utstedt senest eksamensdagen, den må 
eksplisitt angi at kandidaten var ute av stand til å gjennomføre eksamen den aktuelle 
dagen på grunn av sykdom og den må være fakultetet i hende senest en uke etter 
eksamensdagen. 
c. Gyldig forfall gir ikke adgang til gjentak utover begrensingene i punkt 3 b og c over. 
d. Dokumentasjon av sykdom under hjemmeeksamen gir ikke grunnlag for annullering av 
eksamensforsøk. Det gir i stedet forlengelse av skriveperioden med inntil 3 dager. 
Studenten må underrette fakultetet om kravet om forlenget skriveperiode senest ved 
ordinær innleveringsfrist. 
9. Ved gjentak av eksamen blir den beste karakteren tellende. 
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De reglene som antas å være mest sentrale, er disse: 
 
§ 5-2, 2, som beskriver alminnelige vilkår for å kontinuere (særlig innrettet på 
studenter som stryker). 
§ 5-2, 3, særlig underpunkt a) til c), som angir alminnelige vilkår for gjentak av 
beståtte eksamener. 
§ 5-2, 4, om obligatoriske arbeidskrav. 
§ 5-2, 5, som er tregangersregelen. 
§ 5-2, 8, som gir regler om hva som er tellende eksamensforsøk og om gyldig forfall. 
 
I fakultetets vedtak av 14.03.08 ble innvilgelsen av søknadens punkt 1 ansett som at 
klageren fikk anledning til et fjerde eksamensforsøk i JUS 122 og 124. Således ble 
de tre gangene han ikke hadde møtt fram regnet som tellende forsøk. Fakultetet har 
uttrykt at det her føres en streng praksis, men man fant grunnlag for å dispensere i 
dette tilfellet. 
 
Når det gjaldt punkt 2, om adgang til å gjøre enda et nytt forsøk i JUS 122 og 124 
med sikte på å forbedre karakteren, mente fakultetet at dette ville bli å anse som et 
femte forsøk. Man viste til at klageren tidligere ikke hadde overholdt reglene om å 
dokumentere gyldig forfall, og fant ikke grunn til å fravike sin praksis enda mer enn 
det som var gjort allerede. 
 
Søknadens punkt 3 gjaldt også de fire andre emnene som klageren var oppmeldt til i 
studieåret 2007/2008, men i klagen er det uttrykkelig sagt at den er begrenset til de 
to emnene som allerede er nevnt; JUS 122 og 124.  
 
Klageren har i søknaden og i klagen vist til sine helseplager. Han anfører at hans 
lidelse gjør det meget vanskelig ikke bare å gjennomføre studiene og å møte til 
eksamen, men også å forholde seg til fakultetets regler om å melde fra om gyldig 
forfall og å dokumentere det på rett måte og i rett tid. Han forklarer at angsten ofte 
rammer ham hardt tett opp til eksamen og at den kan virke lammende i lengre 
perioder. Han synes derfor å mene at de gangene han ikke har møtt til eksamen og 
heller ikke har meldt og dokumentert gyldig forfall ikke bør regnes som tellende 
eksamensforsøk. 
 
Videre mener han at studieplanen gir studentene en ubetinget rett til å gjenta en 
eksamen inntil to ganger. Prinsipalt synes han å hevde at dette følger av ordlyden, 
subsidiært at dette i det minste er en utbredt forståelse blant studentene. 
 
Fakultetet har fastholdt sitt syn på studieplanens regler, som er at tregangersregelen 
i seg selv ikke er en materiell regel som gir rett til et visst antall eksamensforsøk, men 
derimot en regel som setter en ytre grense. Denne regelen må dermed anvendes 
sammen med andre regler som regulerer gjentak av eksamener. 
 
Fakultetet har også drøftet reglene om å melde og å dokumentere gyldig forfall. Det 
erkjennes at for visse typer helseplager er det særlig vanskelig for studenten å 
overholde fristene, men en viss aktivitetsplikt må uansett kreves. Klagerens søknad 
kom først inn i slutten av februar, mens de to eksamenene det er snakk om, ble 
avholdt i oktober og i desember 2007. Dette må i alle tilfelle være for sent. 
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Fakultetet har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Det ble vist til fakultetets 
begrunnelse, som nemnda kunne tiltre. Nemnda merket seg også at fakultetet hadde 
vist vilje til å komme klageren i møte, og hadde godtatt at med hans sykdomsbilde vil 
det ikke alltid være rimelig å praktisere reglene om dokumentasjon av gyldig forfall 
strengt. Imidlertid må et minimum av aktivitet fra studenten kreves, og den 
dokumentasjonen som var lagt fram, kom for sent til at klageren kunne gis medhold. 
 
Sak 227/08: Klage over avslag på adgang til kontinuering – ex.phil. (08/3717) 
 
Klageren er student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og følger dette 
semesteret undervisning i ex.phil. og et annet emne. Hun har tidligere tatt flere andre 
[emner i [fag]] ved UiB.  
 
Klagen gjelder emnet EXPHIL-SVSEM, som er den såkalte seminarmodellen. I korte 
trekk går det ut på at i stedet for en tradisjonell skoleeksamen leverer studentene en 
mappe med oppgaver som de har arbeidet med gjennom semesteret, og får karakter 
på mappe. I tillegg skal de gjennom en del obligatoriske arbeidskrav, som alle skal 
være godkjent før de kan levere mappen. I studieplanen er de obligatoriske 
arbeidskravene beskrevet slik: 
 

Studentane på seminarmodellen skal: 
 
- ta del på minst 7 av 9 av seminara i kvar emnedel. Eit fråver frå undervisninga som går 
ut over to seminarsamlingar i ein emnedel, fører til at mappa ikkje blir evaluert. 
- møte til avtalte individuelle rettleiingar 
- gi ein munnleg presentasjon i kvar av seminarrekkjene 
- levere ei seminaroppgåve på om lag 1500 ord i kvar emnedel 
- gjennomføre breiddetest i kvar emnedel. Studenten må ha fått godkjent denne testen i 
begge emnedelar for å få vurdert seminaroppgåvene. Det blir arrangert 
kontinuasjonsprøve.  

 

Det er breddetesten i den såkalte alfa-delen saken her gjelder. Denne ble holdt 
11.03., og klageren bestod ikke. Hun skulle derfor i utgangspunktet tatt den om igjen 
den 13.03. Imidlertid bad hun om å få ta den om igjen med det samme. I sin søknad 
av 12.03. gjorde hun greie for omstendighetene her, og forklarte at det også var en 
annen student som bad om å få ta breddetesten om igjen, og fikk lov til det. Derfor 
bad også klageren om det samme, og fikk lov til det. Hun har i søknaden anført at 
instituttet burde nektet henne det, fordi det ikke var forsvarlig å prøve på ny så snart. 
Videre har hun anført at forholdene under det nye forsøket var dårlige. Det var trangt 
og hun måtte sitte i en vanskelig arbeidsstilling. I tillegg var det forstyrrelser; hun satt 
på et kontor med åpen dør mot en korridor der folk gikk forbi hele tiden. 
 
Instituttet avslo søknaden samme dag, og sendte en formell underretning dagen 
etter, den 13.03. Det ble vist til at det bare er adgang til å kontinuere en gang. Hun 
ble informert om muligheten til å gå over til eksamensmodellen. Det ble gitt 
oppsettende virkning fram til klagen var ferdigbehandlet. 
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Vedtaket ble påklaget 18.03., og klageren viste da til de samme forholdene som i 
søknaden. Hun bad også om hurtig behandling, ettersom det fortsatt gjenstod flere 
obligatoriske arbeidskrav, og hun ville få en uavklart situasjon framover så lenge 
klagen var ubehandlet.  
 
Klageren purret på saken omkring 14.04., og fakultetet sendte den over til 
klagenemnda i brev av 22.04. Fakultetet sa seg enig med klageren i at det ikke burde 
vært gitt adgang til kontinuering samme dag, men mente likevel at det ikke var 
grunnlag for å gi klageren medhold. Man viste til at det bare er adgang til en 
kontinuering, samt at klageren hadde hatt mulighet til å gå over til 
eksamensmodellen. 
 
Klagenemnda kom til at klageren måtte få medhold, slik at hun fikk anledning til å ta 
breddetesten en gang til. Grunnen til dette var at kontinueringen hun fikk adgang til i 
mars, måtte anses ugyldig på grunn av formelle feil. Nemndas syn var at klageren 
ikke burde fått anledning til denne kontinueringen, særlig fordi den kom så tett opp til 
den opprinnelige breddetesten som den gjorde. Ut fra opplysningene i saken syntes 
det også som forholdene i lokalet ikke var tilfredsstillende. 
 
Nemnda understreket at kontinuering av dette slaget bør følge vanlige, etablerte 
rutiner.  
 
Sak 228/08: Sak om fusk – helsefag (2008/5849) 
 
Saken gjelder et emne i en internasjonal fellesgrad. [Nærmere identifiserende 
opplysninger utelatt av personvernhensyn.]  
 
Studenten i saken her var ved UiB i vårsemesteret 2008, og deltok i den forbindelse 
på emnet [emnenavn]. For å få godkjent emnet skal det leveres inn et skriftlig arbeid; 
et essay. Det er opplyst at alle slike arbeider rutinemessig sjekkes ved hjelp av 
Ephorus-programmet.  
 
Denne studentens arbeid viste 27% treff mot i alt fem andre kilder. Alt dette er av 
instituttet ansett som plagiering, ettersom ikke noen av tekstsegmentene er markert 
som sitat, og det ikke er vist til de aktuelle kildene i litteraturlisten. 
 
Studenten selv har i sitt tilsvar lagt vekt på at han var svært motivert for å arbeide 
med emnet, og han la mye innsats i å skrive essayet, både med tanke på det faglige 
innholdet og den språklige presentasjonen. Dessverre kom han i tidsnød mot slutten, 
og på grunn av dette og fordi han da var svært trett, forsømte han å referere til alle 
kildene på en fyllestgjørende måte. Han anfører også at dette var noe han ikke 
hadde trening i fra før. 
 
Han har skrevet om det hele, og håper på en mulighet til å levere essayet på ny. 
 
Klagenemnda kom til at studenten utvilsomt hadde gått fram på en måte som måtte 
anses som fusk, og at forholdet i det minste var grovt uaktsomt. Nemnda viste i den 
forbindelse til en rekke tidligere saker, der det har vært lagt til grunn at å sitere uten å 
angi i den løpende teksten at det er sitert og hvor det er sitert fra, regnes som fusk. 
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At det i tillegg manglet henvisninger til kildene i litteraturlisten, måtte anses 
skjerpende. 
 
Nemnda har i tidligere saker uttalt at på masternivå må aktsomhetsnormen være 
streng, og at det ikke skal mye til før det reageres med utestenging. Når man valgte å 
ikke bruke utestenging i saken her, var det i hovedsak fordi studenten ikke lenger var 
knyttet til UiB, men til et utenlandsk universitet. En utestenging ville dermed ikke ha 
noen reell betydning. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Sak 229/08: Sak om fusk – helsefag (2008/5865) 
 
[De faktiske forholdene var sterkt sammenfallende med sak 228/08, og nemnda 
konkluderte på samme måte som i den tidligere saken. Noen ytterligere gjengivelse 
anses derfor ikke nødvendig her.]  
 

 
Sak 230/08: Klage over avvisning av søknad om tilrettelegging ved eksamen – 
juss (08/4818) 
 
Klageren er student ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap, på andre studieår. Han 
søkte 31. mars 2008 om tilrettelegging ved tre ulike eksamener. Begrunnelsen var i 
alle tilfellene en rygglidelse som blir sterkt forverret ved å gjennomføre en vanlig 
skriftlig eksamen. Det er opplyst at det er sittestillingen som er problemet. Vanskene 
blir vesentlig redusert dersom klageren kan skrive på en datamaskin i stedet. 
 
Fakultetet innvilget søknaden for to av eksamenene, mens for én ble søknaden 
avvist fordi den kom inn for sent. Dette gjaldt en eksamen som ble holdt 17. april. 
Fakultetet viste til at i UiBs grads- og studiereglement er det bestemt at fristen for å 
søke om tilrettelegging ved eksamen er en måned før vedkommende eksamen, og 
klagerens søknad kom dermed to uker for sent. Fakultetet fant ikke at de forholdene 
som begrunnet søknaden hadde oppstått eller blitt forverret etter søknadsfristen, eller 
at det forelå særlige grunner. 
 
Klageren forklarer at han var kjent med fristen, og bestrider ikke at søknaden kom for 
sent. Grunnen til dette var imidlertid ikke at han somlet, men at han ønsket å levere 
fyllestgjørende dokumentasjon. Ved utløpet av fristen hadde han kun en attest fra 
kiropraktor, noe han selv mente var utilstrekkelig, og han ønsket derfor å supplere 
denne med en legeattest. Imidlertid var det vanskelig å komme til hos lege i tide, selv 
om han forsøkte flere steder. Han valgte derfor å vente inntil han kunne legge fram 
en legeattest. 
 
Fakultetet har vist til tidligere praksis og til studieutvalgets vedtak om at fristen for å 
søke om tilrettelegging skal praktiseres strengt. Videre mener man at klageren kunne 
ha levert søknaden i tide med den dokumentasjonen han hadde, og ettersendt 
legeattesten så snart den forelå. 
 
Klageren har anført at han har gjort sitt beste for å levere en god og fullstendig 
søknad så raskt som mulig. 
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Klagenemnda kom til at det påklagde vedtaket burde oppheves, og at fakultetet 
måtte realitetsbehandle søknaden. Det ble lagt vekt på flere forhold. Vesentlig var at 
den aktuelle lidelsen var dokumentert, og at den ga grunnlag for å innvilge 
tilrettelegging. Det var således ikke tale om en student som søkte å oppnå en fordel 
som han ikke hadde rett til. Videre fant nemnda det ikke treffende å si at klageren 
”bevisst lot være å søke i påvente av ny dokumentasjon”. Fakultetet hadde selvsagt 
rett i at han kunne levert en søknad innen fristen og supplert den med en legeattest 
så snart den var skaffet til veie. Dette ville vært en fornuftig og riktig framgangsmåte. 
Klagerens grunn for å vente var likevel aktverdig; han ønsket å legge fram en 
fullverdig søknad, og det bød på vanskeligheter å gjøre det innen fristen.  
 
Nemnda mente etter en samlet vurdering at det forelå særlige grunner til å 
realitetsbehandle søknaden. En antok at vedtaket her ikke ville få vesentlige 
presedensvirkninger. 
 
Sak 231/08: Sak om fusk eller uredelig opptreden på obligatorisk oppgave – 
samfunnsvitenskap (08/3437) 
 
Studenten er tatt opp på bachelorprogrammet [programnavn], der han har vært 
student siden 2004, og har fullført i alt 90 studiepoeng. 
 
Saken gjelder emnet [emnenavn og kort redegjørelse; utelatt]. Emnet er på 15 
studiepoeng, og for å få adgang til eksamen er det et vilkår at man har levert og fått 
godkjent fire obligatoriske oppgaver, hvorav to i kvalitative og to i kvantitative 
metoder. Saken her gjelder en av disse oppgavene. Oppgaveteksten er gjengitt i sin 
helhet i instituttets oversending til fakultetet, og gjengis derfor ikke fullt ut her. I 
korthet var det vist til en artikkel av forskeren [navn], publisert på internett. I arbeidet 
med oppgaven skulle studenten gjennom uformelle intervjuer ta for seg de 
hovedpåstandene som [navn] presenterte i sin artikkel. I sin oppgave, som er lagt 
ved, viser han flere steder til to respondenter, altså intervjuede personer. Flere av de 
påstandene som han tillegger den kvinnelige respondenten, synes å være hentet ord 
for ord fra [kildeteksten]. Dette gjelder således tre steder i avsnittet ”Undersøkelsen”. 
Alle tre stedene er det ved bruk av kolon og anførselstegn angitt at det er 
respondentens syn som gjengis. I tillegg er det et fjerde sted i samme avsnitt gjengitt 
tekst som synes å stamme fra [kildeteksten], men uten at dette er gjengitt som 
direkte sitat fra respondenten. 
 
Instituttet har dokumentert likhetene ved å legge fram både den innleverte oppgaven 
og [kildeteksten] og har markert hvor det er likheter. Klagenemndas sekretær har 
kunnet konstatere at tekstpassasjene er identiske, bortsett fra at ett sted i studentens 
oppgave er en liten tekststreng som finnes hos [forfatter av kildeteksten]ikke tatt med. 
 
Videre er studentens oppgave sjekket med tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus, 
som har funnet treff på samme steder som instituttet har avdekket. Det er angitt et 
sammenfall på om lag 10%. Videre er det opplyst at oppgaven ikke i noe tilfelle er 
god nok til å bli godkjent. 
 
Instituttet og fakultetet har vurdert dette som et klart tilfelle av fusk, og mener det bør 
reageres med disiplinærtiltak. 
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I det dette skrives, har studenten ikke kommet med et skriftlig tilsvar, men han har 
kontaktet nemndas sekretær på telefon og gitt uttrykk for at han ikke hadde til hensikt 
å fuske. 
 
Klagenemnda kom til at studenten utvilsomt hadde fusket, og at det hadde skjedd 
forsettlig. Det bør da reageres strengt, og en passende reaksjon for et slikt tilfelle vil 
være annullering og utestenging i ett semester. I dette tilfellet var oppgaven ikke 
godkjent, slik at studenten uansett ikke kunne fullføre emnet, og det ville dermed ikke 
være noe å annullere. Derfor fattet nemnda vedtak om utestenging alene. 
 
Ut fra den foreliggende dokumentasjonen var det hevet over tvil at studenten i sin 
oppgave har framstilt det som om han selv har utført et intervju, mens svarene fra 
respondenten var klippet og limt fra [kildeteksten], uten at studenten på noen måte 
hadde angitt at han hadde tatt dette fra en kilde som han laget selv. Dermed hadde 
han framstilt en annen persons arbeid som sitt eget, noe som ligger i kjernen av en 
vanlig forståelse av hva som er fusk. Videre hadde han handlet med forsett, fordi han 
hadde vært klar over hva han hadde gjort, og det kunne vanskelig tenkes noen 
annen forklaring enn at han hadde gjort det med vilje. Nemnda kunne heller ikke se 
at det forelå noen form for unnskyldelig rettsvillfarelse. I oppgaveteksten var det helt 
tydelig angitt at ”Det skal utføres to intervju”. Dette kunne ikke oppfattes på annen 
måten enn at hver student selv skal utføre to intervjuer. 
 
Det ble bemerket at nemnda normalt ikke ville reagert med utestenging i en sak der 
omfanget av plagiering er på bare om lag 10%. Når det allikevel ble valgt en så 
streng reaksjon her, var det fordi regelbruddet framtrer som særlig grovt. Ikke bare 
hadde studenten framstilt andres tekst som sin egen, men han hadde også gitt 
inntrykk av at han selv hadde utført det underliggende intervjuarbeidet, til tross for at 
gjengivelsen av den ene respondentens uttalelser stammet fra et intervju utført av en 
annen. Dette var etter nemndas syn et særlig grovt tillitsbrudd, slik at en utestenging 
var nødvendig. 
 
Sak 232/08: Sak om fusk på obligatorisk oppgave – samfunnsvitenskap 
(08/5555) 
 
Studenten er tatt opp på bachelorprogrammet i [programnavn], der han har vært 
student siden 2004. Han har i alt fullført 155 studiepoeng ved UiB. 
 
Saken gjelder emnet [emnenavn og kort redegjørelse; utelatt]. Emnet er på 15 
studiepoeng, og for å få adgang til eksamen er det et vilkår at man har levert og fått 
godkjent fire obligatoriske oppgaver, hvorav to i kvalitative og to i kvantitative 
metoder. Saken her gjelder en av disse oppgavene. Studentens oppgave er på ca. 5 
sider tekst. Den antatte kilden er en oppgave over samme tema, levert av en annen 
student semesteret før. 
 
[Instituttet] har gjort utførlig greie for de likhetene man mener å se mellom de to 
oppgavene, og viser til i alt 11 tekstpassasjer som er mer eller mindre like. Dels 
gjelder dette omskrivinger der innholdet i det alt vesentlige er likt, så som passasje 
nr. 1, 2 og 4. I andre tilfeller er tekstene identiske eller nær identiske, så som 
passasje nr. 3, som er kort, og nr. 9, som er lengre. I nr. 9 er de eneste forskjellene at 
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de to oppgavene angir ulikt tall for en korrelasjon (0,5 og 0,7), samt at siste setning i 
den antatte kildeteksten er noe lengre. Også passasje nr. 10, som er lang, er meget 
nær identisk i de to oppgavene. 
 
Studenten ble bedt om å komme til en samtale på instituttet, der han ble foreholdt 
disse funnene. Han vedkjente seg oppgaven, og erkjente at han hadde lånt fra den 
antatte kildeteksten. Grunnen til det var at hans første utkast ikke ble godkjent, og 
han måtte derfor omarbeide sin oppgave. Da han arbeidet med dette, var han ikke i 
Bergen, og hadde ikke tilgang til alle dataverktøyene som han hadde bruk for. Han 
brukte derfor data og tabeller fra den nevnte kildeteksten. Han mente at hans 
analyse av dataene var hans egen selvstendige. 
 
Fakultetet og instituttet mener dette er et klart tilfelle av fusk, og at det bør reageres 
med disiplinærtiltak. 
 
Klagenemnda kom til at studenten hadde fusket, og at fusket var av en slik art og 
omfang at det riktige ville være å annullere godkjenningen av kurset og å utestenge 
studenten i ett semester. 
 
Nemnda var enig med instituttet og fakultetet i at likhetene mellom studentens 
innlevering og kildeteksten var svært store, og at de vanskelig kunne forklares på 
annen måte enn at studenten hadde hentet stoff fra den angitte kildeteksten. 
Studenten hadde dermed framstilt en annens arbeid som sitt eget, noe som helt klart 
måtte anses som uredelig.  
 
Nemnda la særlig vekt på at flere av passasjene der det var tekstlikhet, var nokså 
lange og lite bearbeidet. Således måtte vesentlige deler av studentens oppgave 
anses som ”klipp-og-lim”, med ingen eller svært liten selvstendig innsats fra 
studenten selv. I tillegg hadde han helt unnlatt å gi henvisninger til den aktuelle 
kilden. Dette var i det minste grovt uaktsomt. 
 
Klagenemnda kunne heller ikke se at det vare tale om noen form for unnskyldelig 
rettsvillfarelse, og viste igjen til arten og omfanget av den urettmessige kopieringen. 
 
Når det gjaldt reaksjonen, fant nemnda det riktig å knytte noen kommentarer til 
spørsmålet om hva som skal annulleres. Det syntes å gå fram av saken at det ikke 
var gjort endelig vedtak ved fakultetet om godkjenning eller ikke godkjenning av 
emnet, eller ”kurset” som er lovtekstens term, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-
7 (1) a), men at studenten hadde fått anledning til å gjennomføre den avsluttende 
eksamenen i påvente av klagenemndas avgjørelse. Situasjonen var dermed at det 
var gitt en form for foreløpig godkjenning av arbeidskravene. Fordi det dokumenterte 
fusket hadd funnet sted på et obligatorisk arbeidskrav og ikke på selve eksamen, var 
det ikke åpenbart at også eksamenen må annulleres, og i alle tilfelle var ikke saken 
tilstrekkelig opplyst på dette punktet til at nemnda kan fatte vedtak. Fordi 
studieplanen krever at alle de fire obligatoriske oppgavene må være levert og 
godkjent for at emnet kan godkjennes, og den ene var så preget av at den hadde 
kommet til på uredelig vis at den måtte annulleres, besluttet nemnda derfor å 
annullere godkjenningen av emnet. Dette ville også få virkning for de andre 
obligatoriske arbeidskravene studenten hadde levert. 
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Hvorvidt studenten ved et eventuelt nytt forsøk i emnet både må levere obligatoriske 
arbeidskrav på ny og ta avsluttende eksamen på ny, må således avgjøres av 
fakultetet hvis og når spørsmålet blir aktuelt. 
 
Som nevnt vedtok nemnda også . Igjen viste man til beskrivelsen av arten og 
omfanget av fusket. Samlet sett framstod dette som så graverende at annullering 
alene ikke var tilstrekkelig, i hvert fall ikke overfor en student som var så rutinert som 
studenten i saken her. 
 
Sak 233/08: Sak om fusk – HF-fag (08/6754) 
 
Studenten er cand.philol. fra UiB fra 2006. Han er for tiden student på et årsstudium 
ved Det humanistiske fakultet. Han var 19.05.08 oppe til skriftlig eksamen i 
[emnenavn]. Dette er et emne på 15 studiepoeng, og eksamen var på 6 timer. I følge 
en rapport fra hovedvakten i eksamenslokalet var en av de andre vaktene ute av 
lokalet sammen med studenten ”da han plutselig tok en mobiltelefon opp av 
lommen.” 
 
Det er opplyst at telefonen straks ble beslaglagt. 
 
Studenten har vært til samtale hos klagenemndas sekretær, og har dessuten gjort 
greie for saken skriftlig to ganger. Første gang var eksamensdagen, andre gang i et 
brev av 02.06.08 (feildatert 02.04.08). Så vel muntlig som skriftlig forklarte han at 
mobiltelefonen befant seg i en jakkelomme, og at jakken hadde han lagt fra seg ved 
veggen i eksamenslokalet, slik han ble instruert om. Han har således ikke hatt den på 
seg eller nær seg under arbeidet med besvarelsen. Imidlertid hadde han jakken på 
seg da han var ute av lokalet, og da han kom inn igjen, merket han at telefonen lå i 
jakken. Uten å tenke nærmere over det, trakk han den fram og så på den. Han tenkte 
han kanskje hadde fått en tekstmelding med lykkeønskning eller lignende. Han 
understreker også at han ikke skjulte hva han gjorde; telefonen ble hentet fram helt 
åpenlyst, mens eksamensvakten stod like ved. 
 
Det humanistiske fakultet har vist til instruksen til eksamenskandidatene, som er lagt 
ut på Studentportalen. Denne sier to steder at mobiltelefon er forbudt å ha med i 
eksamenslokalet, og at besittelse av en mobiltelefon vil bli ansett som fusk. Også 
grads- og studiereglementet sier det samme, jf. § 22, punkt d), som lyder: 
 

 § 22 Forhold i eksamenslokalet m.m.  

 (…) 

d) Mobiltelefon, ipod og og annet elektronisk utstyr som ikke er tillatte hjelpemidler kan 
ikke tas med til eksamensbordet.  

 
Klagenemnda kom til at saken burde henlegges, fordi det ikke var godtgjort at 
studenten hadde handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, noe som er et vilkår for at det 
kan ilegges disiplinærsanksjoner etter universitets- og høyskoleloven. Nemnda bygde 
på studentens egen framstilling av de faktiske forholdene, som var at han ikke hadde 
mobiltelefonen tilgjengelig mens han satt ved pulten og arbeidet med 
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eksamensbesvarelsen, men at han bare hadde tilgang til den da han var ute av 
lokalet og hadde på seg jakken der telefonen lå. Dette kan i seg selv være 
problematisk, fordi studenter under toalettbesøk ikke er overvåket hele tiden, og 
mulighetene for misbruk av mobiltelefoner eller andre innretninger som kan lagre til å 
motta meldinger eller på annen måte lagre data er åpenbar. Det forelå imidlertid ikke 
opplysninger om dette, og nemnda festet som nevnt lit til studentens egen forklaring.  
 
At nemnda valgte å legge saken bort, betyr ikke at studentens opptreden ikke var 
klanderverdig. Det var uaktsomt av ham å plassere telefonen slik at han kunne få 
tilgang til den mens eksamen pågikk, men det var etter omstendighetene i saken ikke 
et så markant brudd på aktsomhetsplikten at det måtte karakteriseres som grovt 
uaktsomt.  
 
Virkningen av nemndas vedtak var at studentens eksamensbesvarelse må 
sensureres på vanlig måte.  
 
Nemnda ønsket også å knytte noen merknader til den aktuelle regelen i grads- og 
studiereglementet: Fram til den forrige revisjonen av reglementet, i 2007, hadde UiB 
en regel om at vesentlige brudd på bestemmelsene om forhold i eksamenslokalet, 
herunder at mobiltelefon eller lignende var brukt eller var tilgjengelig for studenten i 
eksamenslokalet, kunne føre til at eksamensbesvarelsen ble avvist. Dette var et 
enkeltvedtak som fakultetet kunne fatte, og som kunne påklages til Den sentrale 
klagenemnd. Regelen ble som nevnt opphevet i 2007, og begrunnelsen var etter det 
nemnda skjønner todelt. Dels mente man at et vedtak om avvisning kunne ses som 
en type disiplinærvedtak pga. fusk, og slike vedtak kan ikke et fakultet fatte. Dels 
kunne det også oppfattes som at saker som reelt var fuskesaker, ikke kom til syne 
som fuskesaker, noe som var uheldig. Nemnda er enig i at det nok var riktig å fjerne 
regelen, men det etterlater enkelte uløste problemer. På den ene siden er det helt 
nødvendig å ha regler om hva slags hjelpemidler som er tillatt ved eksamen, og det 
må også være regler som gjør det mulig å forebygge og å slå ned på tilfeller der 
reglene blir brutt. På den andre siden vil det ikke være mulig å anse ethvert tilfelle der 
en student har tilgang til en mobiltelefon, en MP 3-spiller etc. under eksamen som 
fusk. Nemnda oppfordret universitetsdirektøren til å gå gjennom disse spørsmålene 
på ny og vurdere om det skal innføres nye regler, nye eller forbedrede rutiner eller 
andre tiltak for å avhjelpe problemet. I alle tilfelle må det etableres faste og i størst 
mulig grad dokumenterbare rutiner for informasjon til eksamenskandidatene. Det 
siktes da særlig til muntlig informasjon i eksamenslokalet. Etter det nemnda forstår, 
gjøres dette i stor grad i dag, men det var ut fra opplysningene i saken her ikke mulig 
for nemnda å konstatere om det ble gjort i det aktuelle lokalet den aktuelle dagen. 
 
Sak 234/08: Sak om fusk – HF-fag (08/6757) 
 
Studenten er tatt opp til bachelorprogrammet i [programnavn], der hun har vært 
student siden 2007. Hun har fullført i alt 20 studiepoeng ved UiB. Hun var 
vårsemesteret 2008 oppe til skriftlig eksamen i [emne]. Dette er et emne på 15 
studiepoeng, og den skriftlige eksamenen var på 6 timer. 
 
Det går fram av rapport fra hovedvakten i lokalet at studentens mobiltelefon ringte ca. 
kl 1130, og at hun da tok den fram og så på den, men svarte ikke på oppringingen. 
Telefonen ble beslaglagt, og det er opplyst at den også ringte ca. kl 1300. 
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Hovedvakten slo den da av. Ifølge rapporten kom studenten for sent til 
eksamenslokalet. Da telefonen ble beslaglagt, forklarte hun at hun ikke kjente til noe 
”mobilforbud”. 
 
Det humanistiske fakultet har vist til instruksen til eksamenskandidatene, som er lagt 
ut på Studentportalen. Denne sier to steder at mobiltelefon er forbudt å ha med i 
eksamenslokalet, og at besittelse av en mobiltelefon vil bli ansett som fusk. Også 
grads- og studiereglementet sier det samme, jf. § 22, punkt d), som lyder: 
 

 § 22 Forhold i eksamenslokalet m.m.  

 (…) 

d) Mobiltelefon, ipod og og annet elektronisk utstyr som ikke er tillatte hjelpemidler kan 
ikke tas med til eksamensbordet.  

 
Studentens far har i en e-postsending av 04.06.08 skrevet bl.a.: 
 
”Årsaken er at hun har hatt en påslått telefon i jakkelomma under eksamen. 
 
Hun har selv beskrevet de uheldige omstendighetene som førte til denne missen, og jeg lurer 
på om det kan tilføyes at hun lider sterkt av [...]allergi og at denne, sammen med 
allergitabelettene, satte henne kraftig ut i eksamensuken. Hun var da sliten og til tider 
desorientert, noe som følger med allergien, og som det også kan fremvises legeattest for.” 
 
 
Klagenemnda kom til at saken burde henlegges, fordi det ikke var godtgjort at 
studenten hadde handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, noe som er et vilkår for at det 
kan ilegges disiplinærsanksjoner etter universitets- og høyskoleloven. 
 
Nemnda la i sin vurdering til grunn at studenten, på grunn av at hun kom sent til 
lokalet, muligens ikke hade fått det med seg dersom det ble gitt en muntlig 
orientering om at det ikke er tillatt å ha mobiltelefon tilgjengelig under eksamen. Det 
kunne heller ikke utelukkes at studentens allergiproblemer kunne ha bidratt til at 
saken oppstod, og endelig ble det lagt noe vekt på at hun var en svært fersk student. 
 
[I tillegg kom nemnde med tilsvarende merknader som i sak 233/08, jf. Ovenfor.]  
 

 
Sak 235/08: Sak om fusk – SV-fag (08/5283) 
 
Studenten er tatt opp til bachelorprogrammet i [programnavn], der han har vært 
student siden 2006. Han har fullført 75 studiepoeng ved UiB. 
 
Saken gjelder emnet [emnenavn], som er et emne på 15 studiepoeng. Eksamen er 
todelt, med en fireukers semesteroppgave som teller 40% av karakteren, og en fire 
timers skoleeksamen, som teller 60%. I saken her er det semesteroppgaven det 
gjelder. Studenten har levert en oppgave på om lag seks sider tekst. 
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Faglærerne mener at det aller meste av teksten er identisk med to internettkilder, 
hvorav den som er mest brukt er en artikkel på Wikipedia. Wikipedia-kilden er nevnt i 
to fotnoter, men bare som ”wikipedia.org”. Den andre kilden er nevnt i litteraturlisten. 
Imidlertid mangler det helt sitattegn i den løpende teksten, og referanser til de to 
aktuelle kildene mangler også i den løpende teksten. Det er imidlertid noen steder 
referanser til andre kilder, som også går igjen i litteraturlisten. 
 
Faglærerne har gått gjennom studentens oppgave og sammenlignet den med de to 
nevnte kildene, og har også gitt kryssreferanser. De opplyser at i det alt vesentlige er 
det samsvar ord for ord, men noen få steder er det mindre omskrivninger.  
 
På e-post har studenten anført at hans kildehenvisninger er ”slik det skal gjøres”. 
 
Klagenemnda kom til at studentens eksamen måtte annulleres, og vedtok videre å 
utestenge ham i ett semester. 
 
Nemnda hadde anledning til å se hans innleverte oppgave, og det var helt åpenbart 
at det bare var ganske små deler av den som kunne anses som hans eget arbeid. I 
tillegg var kildehenvisningene til Wikipedia-kilden så utilfredsstillende at de knapt 
kunne tillegges noen vekt i det hele tatt. For den andre aktuelle kilden var det også 
helt på det rene at det ikke var nok å føre kilden opp i litteraturlisten; det måtte også 
markeres i den løpende teksten at det var sitert og hvor fra. Studentens påstand om 
at hans kildehenvisninger var ”slik det skal gjøres”, var dermed fullstendig uholdbar. 
Studenten hadde framstilt stoff fra andre kilder som sitt eget, noe som er i kjernen av 
en vanlig forståelse av hva fusk er. 
 
Det kunne etter omstendighetene ikke være noen tvil om at han visste at han hadde 
brukt mye stoff som ikke var hans eget uten å gi kildereferanser som var i nærheten 
av det som kreves, og hans opptreden var dermed å anse som forsettlig. Ut fra dette 
fant nemnda det klart at det i tillegg til annullering også burde ilegges utestenging, og 
under tvil kom man til at ett semesters utestenging ville være nok. Det ble herunder 
lagt vekt på at studenten fortsatt var relativt fersk ved universitetet. 
 
Når det gjaldt annulleringsvedtaket, var dette begrenset til den delen av eksamen der 
det var påvist fusk, nemlig semesteroppgaven. Om den avsluttende eksamenen – 
dersom den var gjennomført – fortsatt ville være gyldig ved et eventuelt nytt forsøk, 
måtte fakultetet ta stilling til hvis og når spørsmålet oppstår. 
 
Velles klagenemnd for studentsaker innen tre uker. En eventuell klage sendes til 
klagenemnda ved UiB. Nemndas sekretær kan gi nærmere informasjon om 
framgangsmåten ved klage. 
 
Sak 236/08: Sak om fusk – realfag (08/7427) 
 
Studenten er fra 01.02.08 tatt opp til phd-studier ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet, der han er knyttet til [institutt]. Den 29.05.08 var han 
oppe til eksamen i emnet [emnenavn]. Eksamensformen er en skriftlig skoleeksamen 
på fire timer. 
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Under eksamen ble det oppdaget at studenten hadde en mobiltelefon på pulten sin. 
Dette skjedde ca. kl 1200, og telefonen ble straks beslaglagt. Studenten forklarte til 
eksamensvakten at han kun hadde brukt kalkulatorfunksjonen på telefonen, og at 
han ikke var klar over at dette var ulovlig. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vist til instruksen til 
eksamenskandidatene, som er tilgjengelig på Studentportalen, også på engelsk 
(studenten behersker ikke norsk). Det er der presisert to steder at mobiltelefoner ikke 
er tillatt. Videre er det i fakultetets utfyllende regler til grads- og studiereglementet 
bestemt at bare tre nærmere angitte typer kalkulator er tillatt brukt på skoleeksamen. 
 
I studentens tilsvar har han anført at han for det første ikke var klar over at det var 
forbudt med mobiltelefon i eksamenslokalet. I hans hjemland er det overhodet ikke 
tillatt å ta med noe inn i eksamenslokalet, men her tok studentene med seg vesker og 
mat inn i lokalet. Han hevder også at hun under eksamen hørte flere mobiltelefoner 
ringe i lokalet. Tanken om å bruke mobiltelefonen slo ham da han trengte å utføre 
noen enkle multiplikasjonsoperasjoner. Han hadde deretter telefonen fullt synlig på 
pulten. Han anfører videre at telefonen ikke har noe minne, slik at det ikke kan lagres 
informasjon på den. Han kan også dokumentere at han ikke mottok tekstmeldinger 
eller oppringinger under eksamen. Han erkjenner imidlertid at han gjorde en feil ved å 
ta den med og å bruke den, og han er svært lei for det. 
 
Endelig anfører han at under eksamen ble de muntlige instruksene kun gitt på norsk. 
 
Klagenemnda kom til at studentens opptreden var å anse som fusk, og at det var 
grovt uaktsomt. Reaksjonen ble annullering av eksamen. 
 
Det er helt på det rene at det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon under eksamen og 
heller ikke å ha den tilgjengelig mens eksamen pågår. At studenten hadde opptrådt i 
strid med gjeldende regler, var dermed ikke tvilsomt. Nemnda så det da slik at de 
objektive vilkårene for å anvende disiplinærsanksjoner var oppfylt. 
 
Når nemnda valgte å annullere eksamen i denne saken, mens det i to andre saker 
som er behandlet i samme møte ikke ble ilagt annullering, var det særlig to forhold 
som begrunnet denne forskjellen. Det ene var at studenten i saken her hadde brukt 
det ulovlige hjelpemidlet. I de to andre sakene var det ikke opplysninger som tydet på 
at noen av studentene hadde brukt telefonen under eksamen. 
 
Det andre, og viktigste, er at det gjaldt en phd-student, noe som tilsier en særlig 
streng aktsomhetsnorm. Denne var overtrådt i en slik grad at det ga grunn til sterke 
bebreidelser mot studenten for manglende aktsomhet, eller med andre ord: Han 
hadde vært grovt uaktsom. 
 
Nemnda kunne heller ikke se at det var tale om unnskyldelig rettsvillfarelse. Selv om 
grads- og studiereglementet i sin gjeldende versjon ikke er tilgjengelig på engelsk, 
finnes instruksen til eksamenskandidatene på engelsk. Videre er det påregnelig for 
alle eksamenskandidater, også de som er nokså nyankommet fra utlandet, at det er 
restriksjoner på hva slags hjelpemidler som er lov å bruke. Dersom studenten var i 
tvil, ville det riktige være å henvende seg til instituttet eller fakultetet på forhånd, ev. til 
vaktene i eksamenslokalet og spørre om hva som var tillatt. 
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I valget av reaksjon kom nemnda til at den mildeste disiplinærreaksjonen – 
annullering alene – var tilstrekkelig.  
 
Sak 237/08: Sak om fusk – juss (08/3444) 
 
Studenten er tatt opp til masterstudiet i rettsvitenskap, der han har vært student siden 
2005. Han har fullført 120 studiepoeng ved UiB. 
 
Saken her gjelder emnet [emnenavn], som er et emne på første studieår. 
Prøvingsformen er en tredagers hjemmeeksamen, som vurderes etter 
karakterskalaen ”bestått/ikke bestått”. 
 
I studentens oppgave, som er på noe over seks siders tekst og 1674 ord (på hver 
side er kun høyre spalte brukt) mener fakultetet å ha funnet stor grad av sammenfall 
mellom deler av delbesvarelse 1 og læreboken [tittel og forfattere]. Det er ikke tale 
om sammenfall ord for ord, men om større eller mindre grad av omskriving. Kopi av 
de aktuelle delene av læreboken er lagt ved, og det er innarbeidet kryssreferanser. 
Tekstsammenfallet gjelder drøyt to sider av besvarelsen, dvs. om lag en tredel. Det 
er ikke vist til den antatte kilden, verken i den løpende teksten eller i noen form for 
litteraturliste. 
 
Fakultetet har vist til studieplanens bestemmelse om ”Krav til selvstendighet og 
kildehenvisning”, jf. § 3-3a. Denne fastsetter at alle besvarelser som leveres, skal 
være studentens egne, og at alle kilder som er brukt, skal henvises til i tråd med 
universitetets alminnelige regler om kildebruk. 
 
Studenten har vært til samtale på fakultetet. Han erkjente at det var hans besvarelse, 
og forklarte videre at han ikke var tilstrekkelig forberedt til å løse oppgaven, og at han 
derfor støttet seg til læreboken, som han hadde liggende oppslått foran seg under 
arbeidet med oppgaven. Han skrev ikke av, men omarbeidet og omskrev i den 
hensikt å gjøre besvarelsen til et selvstendig produkt. Han har ikke hatt til hensikt å 
fuske. Han forklarte videre at han er i fullt arbeid, og arbeider mer enn vanlig 
arbeidstid, slik at han ikke alltid får forberedt seg godt nok til prøver og eksamen. 
 
Fakultetet har vist til at studenten er relativt rutinert. Man mener også at den 
bearbeidelsen som han har gjort av lærebokens tekst er overfladisk og på ingen måte 
oppfyller kravene til selvstendighet. Når det i tillegg mangler kildehenvisning, mener 
man forholdet må anses som fusk. Anførselen om arbeidspress anser fakultetet ikke 
som relevant.  
 
Endelig viser fakultetet til at studenten også er under mistanke for fusk eller 
uredelighet i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav. Denne saken er ikke 
avsluttet. 
 
I tilsvaret fra adv. Halfdan Mellbye på vegne av studenten er det for det første anført 
at studentens handlemåte ikke kan anses som fusk, men som faglig uselvstendighet. 
Lovens regler om fusk bør ikke anvendes på faglig svake studenter som har gjort et 
dårlig forsøk på å besvare oppgaven. 
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Videre bestrides at skyldkravet er oppfylt, da det ikke kan regnes som grovt uaktsomt 
å være så svak at man ikke klarer å løsrive seg fra en lærebok. 
 
Endelig anføres at det er usaklig forskjellsbehandling av fakultetet å fremme denne 
saken for nemnda. Man mener at saken neppe ville vært fremmet i det hele tatt 
dersom ikke studenten også hadde hatt en annen sak mot seg, nemlig en av de 205 
sakene som ble oversendt til klagenemnda tidligere i år. 
 
Klagenemnda kom til at studenten hadde fusket, og at en passende reaksjon ville 
være å annullere hans eksamen. Ettersom den allerede var sensurert til ”ikke 
bestått”, var det imidlertid ikke noe igjen å annullere, og utfallet ble dermed at saken 
ble lagt bort. 
 
Innledningsvis bemerket nemnda at den ikke kunne se noe hold i påstandene om 
usaklig forskjellsbehandling. Rett nok har ikke nemnda sett lignende saker fra Det 
juridiske fakultet før, men det har heller ikke vært mange saker om fusk eller 
uredelighet fra Det juridiske fakultet, om man ser bort fra ”de 205”. Om man derimot 
sammenligner med andre saker som har kommet opp for nemnda – saker fra andre 
fakulteter – framstår det ikke som oppsiktsvekkende at denne saken fremmes. 
 
Når det gjelder det objektive, må det bemerkes at fusk ikke har fått noen 
legaldefinisjon, og ved fastleggelsen av det nærmere innholdet må det søkes hjelp 
utenfor loven. Blant de viktigste kildene fra de siste årene, er praksis fra Felles 
klagenemnd, som i en rekke saker har uttalt at å framstille andres arbeid som sitt 
eget, ofte vil være å regne som fusk. Etter klagenemndas syn hadde studenten i 
dette tilfellet gjort det, fordi han ikke hadde oppgitt den aktuelle læreboken som kilde. 
 
Vurderingen som ligger bak en slik konklusjon kan noen ganger være vanskelig. Det 
er en naturlig del av læringsprosessen at man arbeider med pensum og annen 
relevant litteratur og tilegner seg innholdet. På eksamen må sentrale deler av dette 
gjengis, og det vil variere i hvor stor grad studenter i sine eksamensbesvarelser 
makter å frigjøre seg fra litteraturen. Graden av selvstendighet er da også uttrykkelig 
nevnt i beskrivelsen av de enkelte karakterene i skalaen ”A-F” i universitetets grads- 
og studiereglement. I saken her er det tale om en bedømmelse etter skalaen 
”bestått/ikke bestått”, men graden av selvstendighet er åpenbart vesentlig ved all 
karaktersetting.  
 
Manglende selvstendighet i forhold til en eller flere kilder er dermed ikke alltid å regne 
som fusk. Det er glidende overganger mellom en svak og uselvstendig prestasjon, til 
slurv og sjusk og til fusk. Hvilke krav som stilles til korrekt og god omgang med kilder, 
finnes det ikke entydige kriterier for, fordi det i stor grad bygger på normer for ”god 
skikk” eller lignende, og disse kan variere, også innenfor den akademiske verden. 
Det som er helt på det rene, er at direkte sitat må markeres, både ved at det angis 
hva som er sitat og hvor det er sitert fra. Plikten til å angi kilder går imidlertid noe 
lenger enn dette. Nemnda vil i den forbindelse vise til de forskningsetiske 
retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap, 
humaniora, juss og teologi. 
http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer 
 

 56

http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer


Disse behandler plagiat og god henvisningsskikk i punkt 28 og 29. I punkt 28 heter 
det bl.a.: 
 

Den groveste formen for plagiat er ren avskrift. 

 

(…) 

 

Parafrasering må ikke ligge så tett opp til originalteksten at det i realiteten er tale om sitat. 
Hvis flere parafraser hektes rett på hverandre, kan det være fare for at hele 
argumentasjonen er andres. 

 

Videre, i punkt 29, går det fram: 
 

Normene for sitatpraksis og henvisninger til kilder og litteratur varierer fagene imellom. 
Men alle er forpliktet til å gi mest mulig nøyaktige henvisninger til den litteratur som 
brukes. Det bør vanligvis refereres til bestemte sider, avsnitt og kapitler. Det forenkler 
etterprøving av påstander og argumentasjon, inklusive bruken av kilder. 

 
Disse retningslinjene er laget av forskere for forskere, og de kan ikke anvendes 
ukritisk overfor studenter i alle sammenhenger. De gir likevel uttrykk for noen 
prinsipper som må være anvendelige også overfor studenter på lavere nivå, så som 
at henvisningsskikk ikke bare dreier seg om å bruke enkeltord og setninger fra 
andres arbeid, men at også oppbyggingen av en argumentasjon i en lengre tekst kan 
bli så lik en annens arbeid at det må kreves kildehenvisninger. Etter en konkret 
vurdering mener klagenemnda at studentens besvarelse er så preget av likheter med 
[kildeteksten] at det skulle ha vært gitt kildehenvisninger. Det ble særlig lagt vekt på 
at likhetspunktene er nokså mange i del 1 av oppgaven. 
 
Når det gjaldt det subjektive, bemerket nemnda at vurderingen må ta utgangspunkt i 
en alminnelig dyktig student; en ”bonus pater familias”- norm. Det kan således ikke 
tillegges noen vekt at studenten er faglig svak. 
 
Det subjektive skyldkravet er forsett eller grov uaktsomhet. Det er en vanlig antakelse 
at for å konstatere forsett må studenten ha vært klar over at hans eller hennes 
handlemåte var i strid med reglene. Det er ikke riktig; forsett knytter seg til det 
faktiske. Dersom studenten med viten og vilje har brukt kilder som han ikke har laget 
selv og har unnlatt å henvise til dem, er forsettskravet oppfylt. 
 
Klagenemndas vurdering var at det ikke var tilstrekkelig bevist at studentens 
handlemåte i denne saken hadde vært forsettlig. Dette bygget på hvordan man 
forstår de omskrivingene og tilpasningene han hadde gjort av de aktuelle passasjene 
i kildeteksten for å bruke dem i sin egen besvarelse. En mulig tolkning var at han 
hadde forsøkt på en bearbeiding i den hensikt å gjøre det samlede produktet til sitt 
eget, en annen at han hadde gjort endringer for å skjule at han har tatt fra en kilde 
som det ikke er vist til. Ut fra det foreliggende materialet kunne nemnda ikke se at det 
ene var mer sannsynlig enn det andre, og det kunne da ikke konstateres forsett. 
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Også grov uaktsomhet vil være tilstrekkelig til at disiplinærsanksjoner kan brukes. 
Avgjørende blir om det er grunn til å rette sterke bebreidelser mot studenten for 
manglende aktsomhet, jf. Rt. 1970 s. 1235. Det mente nemnda at det var. Det er helt 
grunnleggende at når man bruker stoff fra andre i sin egen framstilling, må det på ett 
eller annet vis angis at det er det man har gjort. Når en student med tre års erfaring 
fra studier ved UiB og 120 fullførte studiepoeng bak seg helt unnlater å gi noen som 
helst form for henvisning, må det normalt være grunn til å se dette som sterkt 
klanderverdig. De forholdene som bøe påpekt ovenfor, nemlig at studentens 
bearbeiding kunne ses som et forsøk på å løse oppgaven selvstendig, forårsaket noe 
tvil på dette punktet, men avgjørende ble at det overhodet ikke var noen forsøk i 
teksten på å henvise til [kildeteksten]; ikke en gang en setning av typen ”I arbeidet 
med denne oppgaven har jeg bygget på læreboken….” eller lignende. 
 
Nemnda kunne ikke se at det forelå noen subjektive unnskyldningsgrunner eller 
unnskyldelig rettsvillfarelse. 
 
Vurderingen av hva slags reaksjon som er passende, dreidet seg om det var grunn til 
å vedta utestenging. Etter en samlet vurdering, der det bl.a. ble tatt hensyn til at 
uregelmessighetene bare er påvist i den ene delen av oppgaven, og ut fra tidligere 
praksis, var konklusjonen at det ikke framstod som forholdsmessig å ilegge 
utestenging. 
 
Som nevnt ovenfor, betydde dette at det ikke ble gjort noen form for disiplinærvedtak 
mot studenten. 
 
Sak 238/08: Klage over avslag på søknad om endra utdanningsplan – juss 
(07/2339) 
 
Studenten er teken opp til masterstudiet i rettsvitenskap, der ho har vore student frå 
2003. Ho hadde før dette fullført 1. og 2. avdeling av cand.jur.-studiet. Ho tok i 2003 
til på tredje studieår, og har fullført dette. For tida er ho i gang med fjerde studieår. 
Ho har ved fleire høve hatt permisjon, redusert progresjon eller har fått endra 
utdanningsplan pga. sjukdom. Vårsemesteret 2008 har ho permisjon pga. sjukdom.  
 
Den aktuelle saka starta med ein søknad om endra utdanningsplan, datert 02.01.08. 
Studenten viste der til at ho har ei psykisk liding som tidligegare har vore 
feildiagnostisert og feilbehandla. Ho er no inne i ein ny behandlingsprosess, som går 
betre, men som må ventast å bli langvarig. Ho søkte derfor om permisjon ut 
studieåret 2007/-08, og om å få ta heile studiet på ny, ”av behandlingsmessige 
årsaker”, med ny oppstart i august 2008. 
 
Fakultetet innvilga permisjonssøknaden, men avslo elles. Saka er vurdert etter 
reglane om gjentak av eksamenar som er greidd. Det er vist til at emner på første og 
andre studieår ikkje kan gjentakast etter at studenten har begynt på fjerde studieår. 
For tredje studieår kan ho gjenta eksamen dersom vilkåra elles er oppfylt. Ein har og 
vurdert dispensasjon frå studieplanen, men har komme til at vilkåra for det ikkje er 
oppfylt. 
 
I klagen har klagaren gjort greie for sitt sjukdomsbilde, som er komplisert og 
samansett. Ho har vore under medisinsk behandling i lang tid, og etter hennar 
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oppfatning har mykje av denne behandlinga vore meir til skade enn til gagn. Ho 
oppsummerer slik: 
 
”Ei slik løysing vil gje meg handlingsrom til å få nødvendig helsehjelp. Det vil altså gje 
meg ein helsegevinst, samtidig som eg kan få ei auka forståing av jussen.” 
 
Fakultetet meiner at klagarens sjukdomsbilde er godt dokumentert, og er samd i at 
hennar sjansar til å studere dei siste åra har vore sterkt påverka av sjukdommen. Ein 
kan likevel ikkje sjå at det er grunnlag for å innvilge gjentak i eit slikt omfang som det 
er søkt om, og vil ikkje endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda fann ikkje funne grunnlag for å gi klagaren medhald. Retten til å ta 
kurs og/eller eksamen opp att er regulert i studieplanen, som har heimel grads- og 
studiereglementet for UiB. Fakultetet har vurdert søknader etter kvart som dei har 
komme inn, og etter det klagenemnda kan sjå, har ein strekt seg nokså langt overfor 
klagaren, men retten til gjentak er avgrensa også i eit tilfelle som dette. Når det 
spesielt gjeld kurs på første og andre studieår, er studieplanen eintydig, jf. ovanfor. 
Nemnda peika elles på at om klagaren hadde fått medhald i søknaden sin, kunne 
dette gitt henne ein føremon som andre studentar ikkje får. 
 
Vedtaket er samrøystes. 
 
 
Sak 239/08: Klage over avslag på søknad om utveksling – juss (07/16708) 
 
Klageren er student ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap, der hun begynte i 2006. 
I det dette skrives, har hun fullført 88 studiepoeng på dette studiet, i tillegg til at hun 
har tatt en del samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner. 
 
I desember 2007 søkte hun om å få reise på utveksling fra høsten 2008, dvs. i sitt 
tredje studieår. Det vanlige er at utveksling tilbys i fjerde eller femte studieår. På 
fakultetets informasjonssider på Studentportalen går det bl.a. fram: 
 

 Utveksling på Det juridiske fakultet 

På det integrerte masterprogrammet i rettvitskap er det lagt opp til at du reiser ut på 4. 
eller 5. studieår, gjennom å ta den valfrie delen av studiet i utlandet (valemner og/eller 
masteroppgåve). Fakultetet har valgt ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det 
fagtilbodet som passar best for deg som er jusstudent. Vi vil gjerne hjelpe deg på veg, så 
ikkje nøl med å ta kontakt med ein av rettleiarne! Dei fortel deg meir om dei ulike 
fagtilboda, universiteta og korleis eit utanlandsopphald vil passe inn i akkurat din 
utdanningsplan. 

Ta kontakt med oss anten det gjeld spørsmål om utveksling i nær eller fjern framtid, om 
utveksling eller LLM, om faglege moglegheiter - eller berre for ein prat om kva eit 
utenlandsopphald vil seie. 

På denne sida finn du informasjon om godkjenning og endring av studieplanen i 
samband med utvekslingsopphald. 
På denne sida finn du informasjon om søknadsprosessen, fristar, søknadsskjema 
etc.   
Søknadsfristane for å reise ut er 15.02 (for utreise høst/studieår) og 15.09 for utreise vår. 

 59

http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id=2464&sublink_id=135797&toplink_id=553
http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id=135819&sublink_id=135824&toplink_id=553
http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id=135819&sublink_id=135824&toplink_id=553
http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=2455&toplink_id=553
http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=2455&toplink_id=553


 
Fakultetet har i sitt oversendingsbrev gjort greie for denne praksisen. Man viser til at 
det er vanlig i mange land å kreve minst tre års studier før utreise, fordi et 
utvekslingsopphold med godt utbytte krever teori- og metodekunnskaper på et 
ganske høyt nivå. Krav om tre års studier stilles ofte av utenlandske universiteter for 
innreisende studenter, og tilsvarende krever UiB dette av innreisende studenter fra 
utlandet. 
 
I søknaden viste klageren til at hun har en bachelorgrad i sammenlignende politikk, 
med fordypning i demokrati og demokratisering, samt praksis fra advokakontor. Hun 
mener derfor at hun har en sterkere bakgrunn enn de fleste andre tredjeårsstudenter. 
Videre anfører hun at hennes samboer, som er svensk, bor i Lund. Det er dit hun 
ønsker å reise. Lunds universitet har også et velrenommert studietilbud i 
menneskerettigheter, noe som interesserer henne sterkt. Hun mener også at hun vil 
få bedre faglig utbytte på dette stadiet enn om hun venter. 
 
Fakultetet avslo søknaden, og viste til etablert praksis. Man fant ikke at klagerens 
tidligere utdanning og praksis kunne være avgjørende, og sosial hensyn blir etter 
vanlig praksis ikke tillagt vekt. Videre er det vist til at klagerens faglige ønske krever 
et spesialopplegg, og man finner det ikke forsvarlig å bruke mye ressurser på å legge 
til rette for dette, når interessen for utveksling er så stor som den er. 
 
I klagen anføres at studieordningen på juss har blitt meget rigid, og at den i liten grad 
gir rom for studenter med annen bakgrunn enn den antatt normale (rett fra 
videregående) til å påvirke sitt eget studieopplegg. Dette mener hun er uheldig. Hun 
finner det også vanskelig å forstå at hennes utreiseønske skulle medføre vesentlig 
mer administrasjon enn vanlig. Videre mener hun at den rekkefølgen av eksamener 
som studieplanen legger opp til, ikke er optimal for henne. Endelig anføres at hun har 
vært student ved UiB sammenhengende i fem år, og at et avbrekk vil være gunstig. 
Dersom hun ikke får dette i form av utveksling, må hun vurdere redusert progresjon. 
 
Fakultetet har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda fant ikke  grunnlag for å ta klagen til følge, men oppmodet likevel 
fakultetet om å vurdere søknaden en gang til. 
 
I utgangspunktet hadde nemnda ikke innvendinger mot fakultetets generelle 
standpunkt om at utveksling ikke innvilges før fjerde studieår. Dette er en vurdering 
som er bygd på erfaringer fra fakultetet selv og fra andre juridiske utdanninger i 
Norge og andre steder, og som framstår som velbegrunnet. Imidlertid syntes det som 
om det i liten grad var gjort noen individuell vurdering i denne saken. Som klageren 
selv viste til, var hun i en litt annen situasjon enn den typiske tredjeårsstudenten, ved 
at hun var eldre og hadde fullført en annen gradsutdanning fra før. For nemnda 
forekom dette som relevante, saklige momenter som det må være anledning til å 
legge vekt på. Imidlertid måtte avgjørelsen bygge på en skjønnsmessig 
helhetsvurdering, som nemnda selv ikke var egnet til å foreta. 
 
Klagenemnda valgte å ikke oppheve det påklagde vedtaket, fordi nemnda mente 
klageren ikke hadde krav på ny behandling; det ble bare gitt en henstilling. 
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Sak 22/08: Sak om fusk/uredelighet – Juss (08/4012) 
 
[Dette er en av de sju såkalte «pilotsakene», og det er den eneste som gjengis her. 
De øvrige hadde store likhetstrekk med hverandre, og nemndas avgjørelser ble så 
sterkt sammenfallende at det ikke anses nødvendig å gjengi mer enn én sak i 
årsmeldingen.] 
 
[Navn] ble i 2004 tatt opp til masterstudiet i rettsvitenskap, og har siden den gang 
avlagt 200 studiepoeng. Saken gjelder kurset [emnenavn] som han fulgte høsten -06 
og våren -07. Han fikk da godkjent sine obligatoriske arbeidskrav, og bestod 
eksamen. Han har senere tatt kurset en gang til, i 2007/08. 
 
I en arbeidsgruppeoppgave på kurset er det avdekket 100% sammenfall med en 
annen student [identifiserende opplysninger utelatt].  
 
[Studenten] har forklart at han og [medstudenten] tok dette kurset samtidig, og at de 
diskuterte oppgaven hjemme i tillegg til at de deltok i arbeidsgrupper der oppgaven 
også ble diskutert. De ble enige om problemstillinger, argumenter og struktur, og 
deretter skrev [studenten] teksten ut. De leverte så to likelydende tekster.  
 
Advokat Halfdan Mellbye, som representerer studenten, har anført at det [studenten] 
har gjort, ikke er lovstridig. Det anføres at formålet med de obligatoriske 
arbeidskravene først og fremst er å øke læringsutbyttet for studentene, og studenten 
her har ikke gått fram på en måte som bryter med dette. Fordi det i svært liten grad 
blir gitt faglige tilbakemeldinger fra gruppeledere eller andre ved fakultetet, ville det 
derfor være nødvendig for studentene å ta ansvar for sin egen læring. Det var det 
[studenten] og [medstudenten] gjorde. Videre, når de begge leverte samme tekst, var 
sjansen for å få kommentarer fra en storgruppeleder dobbelt så stor.  
 
Videre anføres at oppgaven ble levert før fakultetet i november 2007 la ut sin melding 
om skjerpet praksis ved tekstlikhet, at saken har blitt relativt gammel, og at 
annullering vil få store konsekvenser for [studenten].  
 
Fakultetet har vist til at man oppfordrer studentene til å arbeide med lærestoffet, også 
oppgaver, i grupper. Imidlertid kreves det fortsatt at alle individuelle innleveringer skal 
være den enkelte studentens eget, selvstendige arbeid. I dette tilfellet mener 
fakultetet at verken [studenten] eller [medstudenten] har levert selvstendige 
oppgaver. Fakultetet er også uenig i at [studenten] har tatt ansvar for egen læring, 
men mener at han har omgått regelverket. 
 
Imidlertid, ettersom saken ligger 1 ½ år tilbake i tiden, og det ikke er avdekket noen 
senere uregelmessigheter for [studenten], mener fakultetet at en advarsel vil være 
tilstrekkelig. 
 
Klagenemnda kom til at det samlet sett ikke var grunnlag for å reagere med 
disiplinærtiltak i saken. 
 
Innledningsvis bemerket nemnda at det ikke kan være noen tvil om at de 
arbeidsgruppeoppgavene som saken her gjelder, er å regne som obligatoriske 
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arbeidskrav som er gjenstand for godkjenning. De faller dermed inn under ordlyden i 
studieplanens § 3-3 a), punkt 1. Med dette utgangspunktet synes det også klart at 
spørsmål om for eksempel plagiering på arbeidsgruppe- og storgruppeoppgaver må 
vurderes etter universitets- og høyskolelovens § 4-7(1) b), om fusk ”under 
gjennomføringen av vedkommende kurs”. 
 
Når det gjelder hovedspørsmålet i saken, om det skal ilegges noen 
disiplinærsanksjon, vil klagenemnda peke på at dette er en vurdering som i hvert fall 
inneholder fire ledd. Det første er om det studenten har gjort, faller inn under 
fuskebegrepet. Dette kalles ofte det objektive vilkåret. Dernest må han ha handlet 
grovt uaktsomt eller forsettlig; det subjektive vilkåret. Dersom disse to vilkårene er 
oppfylt, blir neste spørsmål om det kan foreligge en unnskyldelig rettsvillfarelse, og til 
slutt må nemnda ta stilling til om det er hensiktsmessig å bruke disiplinærtiltak og 
velge en reaksjon som står i rimelig forhold til regelbruddet. 
 
Nemnda fant det klart at den besvarelsen det var tale om, hadde så store likheter 
med den andre studentens tekst at det ikke kunne være tale om at [studenten] hadde 
levert sin egen, selvstendige besvarelse. Dette ble også bekreftet av det han selv 
forklarte om hvordan besvarelsen kom til. Det objektive vilkåret var således oppfylt. 
 
Grunnen til at nemnda besluttet å ikke reagere med noen form for disiplinærtiltak var 
flerdelt, men oppsummert kan det sies at fakultetets praktisering av sitt eget 
regelverk ga grunn til å tvile på om studentene hadde fått tilstrekkelig informasjon og 
veiledning om hva som godtas. Nemnda siktet da særlig til at det før senhøsten 2007 
ikke var noen systematisk kontroll av arbeidsgruppeoppgaver med sikte på å 
forhindre og å avdekke regelbrudd. Hvorvidt teksten i studieplanen og annen 
informasjon som ble gitt muntlig og skriftlig var presis nok, fant nemnda det ikke 
nødvendig å ta stilling til. For å være effektiv, må likevel slik informasjon klargjøres i 
praksis, og den mest nærliggende måten å gjøre det på, er gjennom aktiv og 
systematisk kontroll, gjennom stikkprøver eller på annen måte. Når dette ikke 
skjedde i den perioden som saken her gjelder, og det ellers har kommet fram at en 
høy andel av studentene leverte oppgaver som hadde stort tekstsammenfall med 
andre studenters oppgaver, mente nemnda at det ble skapt en uklarhet overfor 
studentene som var for stor. 
 
Hvorvidt dette forholdet burde henføres under vurderingen av subjektiv skyld, 
rettsvillfarelse eller den alminnelige forholdsmessighetsvurderingen, var det ikke 
nødvendig å ta uttrykkelig stilling til. 
 
I dette lå ikke at nemnda villle frita alle studenter for alt ansvar. Det var tvert imot flere 
forhold som tyder på at mange av de kontrollerte studentene hadde vært klar over at 
de i det minste beveget seg på grensen av det tillatte. Nemnda viste særlig til 
fakultetets opplysninger om at de studentene som hadde hatt tekstsammenfall med 
andre studenter på samme kurs, uten unntak hadde levert sine oppgaver på ulike 
arbeidsgrupper og til ulike gruppeledere, samt at ingen hadde tilkjennegitt åpent at 
de leverte fellesarbeider eller at de hadde hatt omfattende samarbeid med andre.  
 
Sak 240/08: Klage over avslag på søknad om hospitantplass – juss 
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Klageren gjennomførte i 2003/-04 første studieår på jusstudiet, men forlot etter dette 
UiB og gjennomførte Politihøgskolen. Hennes studierett ble terminert i 2005, pga. 
manglende registrering. 
 
Høsten 2007 henvendte hun seg til Det juridiske fakultet og bad om å få hospitere på 
enkeltemner i studieåret 2007/-08. Det fikk hun anledning til. I fakultetets svar, av 
10.07.08, går det også fram: 
 
”Opptak til masterstudiet i rettsvitenskap omsøkes gjennom samordna opptak med 
søknadsfrist 15. april hvert år. Dersom du kun skal ta et valgemne kan særskilt 
studierett til dette søkes om direkte til fakultetet.” 
 
Det var deretter en del e-postkontakt vedrørende ulike alternativer for klageren, 
herunder om privatisteksamener ved UiO og mulighetene for fritak for tilsvarende 
emner ved UiB. Det formelle vedtaket forelå i desember 2007, og det går der fram at 
hun fikk adgang til ett valgemne våren 2008. 
 
Den 26.05.08 skrev klageren direkte til Det juridiske fakultet og søkte om å få 
hospitere for studieåret 2007/-08. Hun forklarer at hun dessverre ikke var klar over at 
hun måtte søke via SO, og trodde at det ville ”gå av seg selv” siden hun hadde hatt 
studierett tidligere og at hun allerede da hun søkte om særskilt studierett for våren -
08 hadde varslet at hun ville søke om ordinær studieplass senere. Hun har også 
drøftet med sin arbeidsgiver muligheten for å redusere sin stillingsandel for å kunne 
studere ved siden av arbeidet. Det synes å gå fram at hun ville studere på heltid, slik 
at hospitantordningen ville bli et substitutt for en vanlig studieplass, jf. at hun 
subsidiært søkte om å få gjenopprettet den slettede studieretten. 
 
Fakultetet avslo søknaden og viste til at klageren burde ha søkt gjennom SO på 
vanlig måte, innen fristen 15.04. Praksis når det gjelder hospitering er at søkeren må 
ha generell studiekompetanse, at det er utvilsomt at hun ville ha kommet inn om hun 
hadde søkt gjennom SO og at det må foreligge særlig tungtveiende grunner knyttet til 
personlige forhold, studiesituasjonen eller andre forhold som kan tillegges stor vekt. 
Det er opplyst at slik hospitering er innvilget to ganger tidligere, og da bare for 
enkeltfag. Man mente at slike tungtveiende vilkår ikke forelå. Det var på det 
tidspunktet heller ikke klart om klageren ville ha nådd opp i konkurransen, fordi 
opptaket ikke var avsluttet, og fordi hun ikke hadde sendt inn fullstendig 
dokumentasjon for tidligere utdanning etc. Derimot er det på det rene at klageren har 
generell studiekompetanse. 
 
Videre viste fakultetet til at vedtaket fra desember 2007 entydig gjaldt studierett til ett 
emne og ikke mer. 
 
I klagen anføres at klageren ikke hadde noen grunn til å tro at hun måtte gå veien om 
en søknad til SO, jf. at hun selv ikke hadde nevnt SO på noe tidspunkt i sin kontakt 
med fakultetet.  
 
Hun mener også at det foreligger tungtveiende grunner, jf. at hun som nevnt har 
drøftet muligheten for redusert stillingsandel. Dette var det gode muligheter for at hun 
kunne få i 2007/-08, men antakelig ikke året etter. Endelig viste hun til at med dagens 
studieordninger er det få muligheter for at hun kan få avlagt noen fag i det hele tatt 
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uten å være ordinær student, slik at hun ville få et helt års forsinkelse, noe som ville 
være uheldig. 
 
Fakultetet har vist til det som er sagt tidligere om hospitering. Når det gjelder 
gjenoppretting av en tidligere studierett, går det fram at dette i noen tilfeller gjøres 
uformelt, dvs. etter direkte kontakt fra søkeren til fakultetet. I slike saker er det oftest 
avgjørende hvor lang den inaktive perioden har vært. I dette tilfellet var klageren helt 
inaktiv ved UiB fra våren 2004 til våren 2008, da hun fulgte ett enkeltemne, som 
nevnt. Man kan da ikke se at det er noen god grunn, ut fra tidligere praksis, å 
gjenopprette den gamle studieretten. 
 
Fakultetet er ikke enig i at klageren hadde grunn til å være god tro når hun lot være å 
søke plass gjennom SO. 
 
Klagenemnda fant ikke funnet for å ta klagen til følge. Den alminnelige måten å 
oppnå en ordinær studierett ved norske universiteter og høyskoler er å søke gjennom 
Samordna Opptak. Dette er godt kjent i allmennheten, og det ble også opplyst om fra 
fakultetet sommeren 2007. Det var ingen omstendigheter i saken som ga klageren 
noen berettiget forventning om at noe annet skulle gjelde i hennes tilfelle. 
 

 
Sak 241/08: Klage over vedtak om inndratt eksamensrett – juss (08/9026) 
 
Klageren er student ved masterstudiet i rettsvitenskap. Før studieåret 2007/-08 
hadde hun ikke ordinær studieplass, men fulgte undervisning og tok eksamen på 
særlige vilkår. Hun har nå en vanlig studieplass, og hun har fra 2007 fått innvilget en 
såkalt individuell utdanningsplan. Et vesentlig element i denne er at det vanlige 
kravet til deltakelse i de obligatoriske arbeidskravene er redusert fra 75% til 50%. 
Underretningen om at hun fikk fastsatt individuell plan omfattet også tilrettelegging av 
undervisning, samt forhold som gjaldt eksamen i kurset [emne], som gikk i 2007. For 
dette kurset måtte hun i tillegg levere to andreutkast til oppgaver. Fristen for dette ble 
satt til 13.08.07. Videre heter det at ”Forutsatt at du kommer inn på studiet fra og med 
kommende studieår vil vedtaket om tilrettelagt utdanningsplan gjelde inntil videre.” 
 
I brev av 10.03.08 ble klageren varslet om at hennes samlede deltakelse i [emne] var 
på 48,61%, noe som ikke er nok. Dette kom hun med merknader til, og anførte at det 
måtte være feil i oppmøteprotokollen; hun mente hun hadde møtt fram på en 
arbeidsgruppesamling mer enn det fakultetet hadde nedtegnet. Hun viste også til at 
hun etter fristen hadde levert inn i alt fem arbeidsgruppeoppgaver. Det går ikke fram 
hvor mye etter fristen det var, men det er på det rene at innleveringen ikke skjedde i 
KARK, som er den vanlige (og påbudte) måten å levere på. De aktuelle oppgavene 
ble sendt på e-post av studentrådgiver Leikny Lavik i Studentsamskipnaden i Bergen.  
 
Videre anføres at klageren ikke var kjent med at det gjaldt noe krav om annetutkast 
på [emne], samt at de fem oppgavene hun leverte overhodet ikke synes å være tatt 
med i betraktningen. Endelig forklarer hun at pga. psykiske lidelser maktet hun ikke 
den offentliggjøringen som ligger i levering via KARK. De psykiske plagene og 
bakgrunnen for dem er senere dokumentert i en relativt utførlig psykologerklæring. 
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Fakultetet viste til frammøteprotokollene, og stod fast på at både disse og 
prosentutregningen var riktig. De fem oppgavene som kom på e-post, kom for sent 
og ikke på rett måte. Fakultetet mente at hun i det minste burde kontaktet den 
administrativt ansvarlige for kurset og informert om at hun hadde vansker med å 
levere på ordinær måte. 
 
Videre viste fakultetet til vilkåret om andreutkast, som man mente gjaldt fortsatt. De 
oppgavene hun leverte på e-post, framstod ikke som andreutkast av tidligere leverte 
oppgaver, og dette vilkåret var dermed heller ikke oppfylt. Fakultetet vedtok å inndra 
eksamensretten. 
 
Vedtaket er påklaget av advokat Gerd Aaland Fagerli på klagerens vegne. I klagen 
anføres i hovedsak det samme som i merknadene til forhåndsvarselet. Det anføres 
videre at det neppe ville vært realistisk for klageren å henvende seg til den 
administrativt ansvarlige, ettersom hun hadde fått et nokså anstrengt forhold til 
vedkommende gjennom tidligere kontakt. Det gjøres gjeldende at de fem oppgavene 
på e-post er gyldige, og må telle med blant de obligatoriske arbeidskravene. Når det 
gjelder kravet om andreutkast, vises til at dette språklig er nedfelt i direkte tilknytning 
til JUS123 i 2007, og ikke det kurset som saken gjelder. 
 
Fakultetet mener på sin side at det ikke har kommet fram noe som gir grunn til å tvile 
på at frammøteprotokollen er riktig.  
 
Når det gjelder de fem oppgavene, finner fakultetet det ikke dokumentert at de var 
skrevet innen fristen. Videre anføres fortsatt at klageren må ha en viss aktivitetsplikt, 
ved at hun informerer fakultetet om sine vansker med KARK-innlevering. Det kan 
ikke være avgjørende at hun har et anstrengt forhold til én bestemt ansatt; det er 
flere andre ved fakultetet som hun kjenner og kunne kontaktet. 
 
Når det gjelder vilkåret om andreutkast, mener fakultetet at den siterte setningen om 
at vedtaket om individuell utdanningsplan ”vil gjelde inntil videre” klart tilsier at vilkåret 
gjelder også for framtidige kurs inntil det eventuelt blir endret. Det vises til at vilkåret 
er tatt inn i den delen av vedtaket som gjelder ”Tilrettelegging av undervisning.” 
 
Fakultetet har ikke funnet grunn til å endre det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda kom til at klagen ikke tas til følge. Nemnda bygde på fakultetets 
opplysninger om frammøteprosent, og la dermed til grunn at klageren ikke hadde 
oppfylt minstekravet. Når det gjaldt forholdene ellers, var nemnda enig med fakultetet 
i at det må gjelde et minstekrav til aktivitet, som klageren ikke hadde overholdt. Hun 
burde på et tidligere tidspunkt ha informert fakultetet om sine vansker med KARK-
innlevering, slik at man kunne ha drøftet alternative ordninger. At klageren hadde et 
vanskelig forhold til en bestemt ansatt på fakultetet, er ikke tilstrekkelig. Hun kunne 
ha henvendt seg til andre ved fakultetet eller bedt om hjelp fra for eksempel 
sosialrådgivningstjenesten i SiB til å ta kontakt. 
 
Sak 242/08: Sak om fusk – realfag (08/7064 
 
Studenten var i mai 2008 oppe til eksamen i emnet [emnenavn]. Dette er et emne på 
10 sp, og eksamensformen er en fem timers skriftlig skoleeksamen. 
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Ca. kl 1130 oppdaget en av eksamensinspektørene at studenten brukte en Ipod. 
Denne ble inndratt, og fakultetet ble informert. Studenten fullførte eksamen, men 
besvarelsen er ikke sensurert. 
 
Ipod og lignende innretninger er omtalt i UiBs grads- og studiereglement, i § 22, 1. 
ledd, punkt d): 
 

d) Mobiltelefon, ipod og og annet elektronisk utstyr som ikke er tillatte hjelpemidler kan 
ikke tas med til eksamensbordet.  

 
Klagenemnda kom til at studentens atferd var å regne som fusk, og den aktuelle 
eksamenen ble derfor annullert. 
 
Det er helt på det rene at bruk av ipod og lignende utstyr er forbudt under en 
skoleeksamen, og dette er gjort kjent for studentene, både i grads- og 
studiereglementet som nevnt ovenfor og i veiledninger og annen informasjon til 
studentene. At studenten i dette tilfelle hadde med seg og brukte en ipod under 
eksamen var dermed et klart regelbrudd. Det er også slått fast i praksis fra så vel 
UiBs klagenemnd som fra Kunnskapsdepartementet og Felles klagenemnd for 
studentsaker at det å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig kan bli regnet som fusk. Det 
samme vil naturligvis gjelde å bruke ulovlige hjelpemidler. Imidlertid var det ikke 
opplysninger i saken som tilsa at det hadde vært materiale med faglig innhold på 
ipoden, og det var derfor ikke grunnlag for å utestenge studenten. 
 
Sak 244/08: Sak om fusk – språkfag 
 
Studenten ble i 2007 tatt opp til [programnavn], som er en mastergradsutdanning. 
Han har til nå fullført og bestått 20 studiepoeng. Han fulgte våren 2008 emnet 
[emnenavn]. Dette er et emne på 15 sp, og eksamensformen er en semesteroppgave 
og en muntlig prøve. Semesteroppgaven teller 60% av karakteren og den muntlige 
prøven 40%. Saken her gjelder semesteroppgaven. 
 
Instituttet mener at ca. 80 linjer eller ca. 54% av teksten i av oppgaven (totalt 158 
linjer) er kopiert fra til sammen fire internettkilder. Ingen av disse kildene er oppgitt i 
litteraturlisten. Det er heller ikke markert i den løpende teksten at det er sitert. 
 
Studenten ble bedt om å komme til et møte på instituttet, men hadde ikke anledning 
til det. I en e-postmelding forklarer han at han hadde med flere litteraturhenvisninger, 
men at disse falt ut da han konverterte filen med oppgaven til et annet format. Dette 
la han ikke merke til den gangen. Han anfører også at han ”synes det er veldig 
vanskelig og jeg er enda ikke blitt helt komfortabel med å skulle skrive en eksamen 
hjemme”. 
 
Klagenemnda kom til at det studenten hadde gjort, utvilsomt falt inn under 
fuskebegrepet. Som fakultetet opplyste, hadde han i stor grad sitert fra kilder han 
ikke hadde laget selv, uten å angi verken at han siterte eller å vise til kildene i 
litteraturlisten. I en lang rekke saker fra tidligere praksis i klagenemnda ved UiB, 
andre klagenemnder ved andre institusjoner, og ikke minst praksis fra 
Kunnskapsdepartementet og Felles klagenemnd for studentsaker, er det lagt til grunn 
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at dette er å regne som fusk. Dermed var de objektive vilkårene for å annullere 
studentens eksamen oppfylt. Når det gjaldt de subjektive vilkårene – kravet om grov 
uaktsomhet eller forsett – framstod det som åpenbart for nemnda at det i hvert fall var 
tale om grov uaktsomhet. Studentens forklaring om at en del litteraturhenvisninger 
falt bort da datafilen ble konvertert til et annet format, kunne forklare det som har 
skjedd, men det var ikke tilstrekkelig til å unnskylde forholdet. Aktsomhetsnormen 
ved innlevering av oppgaver, så vel obligatoriske arbeidskrav som 
eksamensarbeider, tilsier entydig at alle studenter må sjekke nøye at alle referanser 
og kildehenvisninger er på plass og er riktige før innlevering. 
 
Nemnda fant det etter dette klart at vedkommende eksamen måtte annulleres. I 
vurderingen av om det også bør ilegges utestenging, la nemnda vekt på at det var 
tale om en førsteårsstudent. Det syntes derfor best i samsvar med tidligere praksis å 
ikke vedta utestenging. 
 
Sak 246/08: Sak om fusk/forsøk på fusk – juss 
 
[NB: Dette vedtaket ble påklaget av studenten, og nemnda valgte selv å endre 
vedtaket til gunst for henne. Utdrag av vedtaket i klagesaken er tatt inn etter vedtaket 
som gjengis her.] 
 
Studenten begynte i 2004 på masterstudiet i rettsvitenskap, og hun har fram til i dag 
avlagt 200 studiepoeng. Saken her gjelder emnet [emnenavn], der det ble holdt 
skoleeksamen den 6. august. I likhet med andre skriftlige eksamener på jusstudiet er 
det restriksjoner på hva som er lovlige hjelpemidler og på hva slags innarbeiding som 
er tillatt i hjelpemidlene. Hjelpemidlene blir kontrollert før eksamen, men kontrollen 
har form av stikkprøver. Dette er beskrevet i studieplanens §§ 3-6 til 3-8. 
 
Under bokkontrollen ble det oppdaget tre små post-it-lapper inne i studentens 
lovsamling. Disse er kopiert som vedlegg 1 til fakultetets oversendingsbrev. 
 
Fakultetet orienterte studenten om dette, og at forholdet ble ansett som et grovt 
brudd på eksamensreglene, og hun ble bedt om å komme til et møte. Hun hadde ikke 
anledning til det, men tok kontakt på e-post. Hun forklarte der at ”det hele beror på en 
misforståelse og sløvhet fra min side”, og hun var svært lei for at saken hadde 
oppstått. Videre forklarte hun at hun den aktuelle morgenen la fra seg sakene sine på 
en ledig plass i eksamenslokalet og at hun deretter gikk på toalettet. Det tok lenger 
tid enn planlagt å komme tilbake, fordi hun traff på noen kjente som hun pratet med. 
Hun nådde derfor ikke tilbake til lokalet i tide til å fjerne post-it-lappene før 
bokkontrollen. 
 
Fakultetet har gjort grundig rede for det gjeldende regelverket og hensynene bak det. 
Man har også gått inn på de konkrete omstendighetene i saken, og vurderer det slik 
at det er tale om grov uaktsomhet. Man har da lagt vekt på at dette er en rutinert 
student. Etter fakultetets mening vil annullering av eksamenen være en passende 
reaksjon. 
 
Studenten er representert ved advokat Halfdan Mellbye, som har gitt uttalelse på 
hennes vegne. Han anfører prinsipalt at studenten ikke har fusket. Fordi de aktuelle 
hjelpemidlene ble oppdaget før eksamen begynte, kan det ikke være tale om 
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fullbyrdet fusk, men i verste fall forsøk på fusk. Kunnskapsdepartementet har i brev 
av 21.03.01 uttalt at forsøk på fusk  
 

vil foreligge i tilfeller hvor kandidaten plasserer ulovlige hjelpemidler med sikte på at disse 
skal være tilgjengelige under eksamen, men blir oppdaget før eksamen begynner. I slike 
tilfeller må det foreligge et fullbyrdelsesforsett for at reglene i universitets- og 
høyskoleloven § 54 nr. 1 og § 42 nr. 3 skal kunne anvendes. 

 
Adv. Mellbye bestrider at det foreligger et slikt fullbyrdelseforsett. Det bemerkes ellers 
at departementet i sitt brev viser til disiplinærbestemmelsene i den tidligere 
universitets- og høgskoleloven av 1995, men på dette punktet er 
disiplinærbestemmelsene videreført uendret i loven av 2005. 
 
Subsidiært anføres at uaktsomheten som er utvist, ikke er av en slik grad at den kan 
regnes som grov. Det medgis at studenten antakelig burde forstått at 
hjelpemiddelkontrollen kunne bli gjort mens hun var ute av lokalet, men dette er i 
verste fall bare uaktsomt, ikke grovt uaktsomt. 
Videre mener adv. Mellbye at tidligere praksis ved fakultetet tilsier at den alminnelige 
reaksjonen når hjelpemidler som dette oppdages, er å inndra hjelpemidlet og ikke 
noe annet. Endelig vises til at for kandidater som skriver eksamensoppgaver på 
datamaskin og som derfor bruker et datarom i stedet for å sitte i det vanlige 
eksamenslokalet sammen med flertallet av de andre kandidatene, er praksis litt 
annerledes enn det som ellers er vanlig. Således er det ikke noen full avstenging av 
rommet mens hjelpemiddelkontrollen foregår, men studentene har adgang til å gå inn 
og ut av rommet også under kontrollen. 
 
Klagenemnda kom til at studentens eksamen burde annulleres. 
 
De faktiske forholdene var klarlagt, og det ble derfor den rettslige vurderingen som 
stod sentralt ved avgjørelsen. Nemnda tok først stilling til om det forelå fullbyrdet fusk 
eller forsøk på fusk. Loven lyder slik: 
 

(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller 
prøve eller godkjenning av kurs hvis studenten  

(…)  

 

b) har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, 
eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under 
gjennomføringen av vedkommende kurs.  

 
Som det går fram, er den uttrykkelige spesifiseringen av skyldform (forsett eller grov 
uaktsomhet) knyttet til det fullbyrdede fusket, jf. ordene ”har fusket”. Som adv. 
Mellbye korrekt påpekte, har Kunnskapsdepartementet, som fram til 01.04.06 var 
klageinstans i saker om fusk, lagt til grunn at for å kunne fastslå forsøk på fusk, 
kreves det et fullbyrdelsesforsett. 
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Nemnda fant det hensiktsmessig å starte med spørsmålet om eksamenen var 
påbegynt, ettersom svaret på det spørsmålet er vesentlig for vurderingen av om det 
er tale om fullbyrdet fusk eller forsøk. 
 
Loven selv nevner bl.a. ”avleggelsen av (…) vedkommende eksamen eller prøve”. 
Denne ordlyden gir ikke noe entydig svar på nøyaktig når en eksamen begynner. 
Dette er noe nøyere regulert i universitetets eget grads- og studiereglement, der det 
går fram i § 17, innledningen og punkt a): 
 

En eksamen anses påbegynt  

  

a) ved skoleeksamen: Straks eksamensoppgaven er utlevert. 

 
Termen ”skoleeksamen” er for øvrig definert i reglementets § 12, 1. ledd, punkt 1): 
 

Eksamen omfatter disse eksamensformene og -ordningene: 

  

1) Skoleeksamen: Skriftlig og/eller muntlig prøve som avholdes i lokaler anvist av 
institusjonen, og under tilsyn av personer utpekt av institusjonen. Muntlig prøve, som også 
omfatter presentasjon og lignende, gis enten som selvstendig vektet eksamen eller som 
justerende muntlig etter § 17 nedenfor. 

 
Hele reglementet er å finne her: http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=539 
 
Videre heter det i reglementets § 12, siste ledd: 
 

Det skal fastsettes i emnebeskrivelsen hvilke hjelpemidler som er tillatt ved 
skoleeksamen, herunder også ved muntlig. 

 
Endelig har fakultetet fastsatt generelle regler om hjelpemidler og kontroll, jf. §§ 3-6 til 
3-8 i studieplanen. 
http://www.jur.uib.no/studier/Reglementer/master/studieplan.html 
 
Grads- og studiereglementets ordlyd synes å tilsi at eksamen ikke har begynt mens 
bokkontrollen pågår, fordi eksamensoppgavene ikke er utlevert. Ved tolkingen av 
reglementet må det likevel tas hensyn til loven og til reglementets eget formål. Loven 
nevner som sagt ”avleggelsen av” eksamen, og dersom de beste grunner taler for at 
dette omfatter også den tiden da bokkontrollen pågår, må loven gå foran 
reglementet. Når det gjelder reglementets formål, er dette flerdelt, og hensynet til å 
forebygge og avdekke fusk eller forsøk på fusk, er bare ett av formålene. Andre 
formål som er knyttet direkte til regelen i § 12, 1. ledd 1) er å gjøre det klart hvilke 
regler som gjelder om trekk før og under eksamen, om ro og orden i lokalet etc.  
 
Nemndas konklusjon var at eksamen i dette tilfellet var påbegynt, og at det dermed 
var reglene om fullbyrdet fusk som gjaldt. Dette bygde dels på lovens ordlyd. Etter 
nemndas syn er det ikke en unaturlig språklig forståelse at den forutgående 
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hjelpemiddelkontrollen anses som en del av ”avleggelsen” av eksamen, fordi de 
innleverte hjelpemidlene er ment til bruk under eksamen. 
 
Også reelle hensyn var viktige for nemnda, særlig hensynet til at 
hjelpemiddelkontrollen må få anledning til å virke etter sitt formål. Dersom det skal 
gjelde et krav om fullbyrdelsesforsett i alle saker om ulovlige hjelpemidler, kan det 
føre til at grensene mellom lovlige og ulovlige handlinger blir for uskarp. Dette vil 
gjøre det vanskelig for fakultetet å gjennomføre kontrollen på en forsvarlig måte, 
samt at det kan bli vanskeligere for både fakultetet og klagenemnda å reagere mot 
regelbrudd. Dette vil være uheldig for kvaliteten på prøvingen, jf. lovens § 3-9(1), 
første setning, og ikke minst av hensyn til lik behandling av alle studenter. 
 
Nemnda bemerket likevel at grads- og studiereglementet med fordel kan gis et tillegg 
som gjør det klart at også under hjelpmiddelkontrollen anses eksamen å være i gang, 
i hvert fall i relasjon til reglene om fusk. 
 
Etter dette måtte klagenemnda vurdere om lovens skyldkrav var oppfylt. I likhet med 
fakultetet fant nemnda ikke grunnlag for å fastslå forsett, og spørsmålet ble derfor om 
studenten hadde vært grovt uaktsom. Nemnda hadde liten forståelse for studentens 
argument om at hun trodde hun hadde tid til å returnere til lokalet for å fjerne de 
aktuelle lappene før bokkontrollen begynte. Som lang praksis viser, stilles det strenge 
krav til studentene om aktsomhet i en eksamenssituasjon. I saken her hadde 
studenten, som hadde deltatt ved mange eksamener før og kjente til rutinene for 
bokkontroll, tatt sjansen på at hun ville ha nok tid til å komme tilbake til lokalet for å 
fjerne ulovlige lapper før kontrollen begynte. I en situasjon der selv en mindre 
forsinkelse, noe som erfaringsmessig ofte kan oppstå av mange forskjellige grunner, 
lett kan føre til at hun kommer for sent tilbake, framstod dette som et markant brudd 
med kravet til aktsomhet, og det var grunn til å rette sterke bebreidelser mot henne 
for manglende aktsomhet. Dermed var etter nemndas skjønn også det subjektive 
skyldkravet oppfylt.  
 
Videre ble bemerket at nemnda ikke kunne se noe til hinder for å reagere med 
disiplinærtiltak i denne saken, selv om det ikke hadde vært mange slike saker før. 
Nemnda selv har ikke oversikt over hvilken praksis som føres når det gjelder 
inndraging av hjelpemidler, men fant grunn til å nevne at fakultetet har en selvstendig 
rett og plikt til å vurdere om hvert enkelt tilfelle der det oppdages ulovlige 
hjelpemidler. Det er således ingen plikt til mekanisk å oversende enhver sak av dette 
slaget til nemnda; fakultetet må hver gang vurdere om forholdet er av en slik art at 
det er grunn til det. At det tidligere hadde vært tilfeller der oppdagelsen av ulovlige 
hjelpemidler ikke hadde ført til disiplinærsak, var dermed ikke nok til å fastslå at det 
foreligger noen form for usaklig forskjellsbehandling. 
 
Når det gjaldt reaksjonen, var nemnda enig med fakultetet i at annullering alene var 
tilstrekkelig. Sammenlignet med de relativt få øvrige sakene om ulovlige hjelpemidler 
som har kommet opp for nemnda i de senere årene, framstod omstendighetene i 
saken her som mindre graverende enn en del andre saker, og et vedtak om 
annullering ville være rimelig, hensett til forgåelsens art. 
 
[Utdrag fra klagen og nemndas vedtak i klagesaken]: 
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Klagenemnda vedtok 30.09.08 å annullere [studentens] eksamen i [emne], fordi hun 
ble ansett å ha fusket. Bakgrunnen var post-it-lapper som ble funnet i hennes 
lovsamling under bokkontrollen umiddelbart før den skriftlige eksamenen. En 
beskrivelse av saksforholdet går fram av vedtaket fra 30.09. 
 
Advokat Halfdan Mellbye har på [studentens] vegne påklaget vedtaket, og saken 
legges nå fram til forberedende klagebehandling, jf. fvl. § 33, 2. ledd. 
 
Mellbye har anført det samme som ble hevdet forut for vedtaket i september, nemlig 
at de aktuelle lappene ved et uhell ikke ble fjernet i tide.  
 
Når det gjelder det rettslige, peker han i sin klage særlig på at klagenemnda har 
ansett forholdet som fullbyrdet fusk, noe han mener må være feil. For det første 
mener han at siden forholdet ble avdekket før eksamensoppgavene ble delt ut, vil det 
stride med lovens ordlyd å behandle saken som et tilfelle av fullbyrdet fusk; om saken 
skal behandles som en disiplinærsak i det hele tatt, vil reglene om forsøk på fusk 
være mer treffende. 
 
Han peker videre på at Kunnskapsdepartementet i et brev fra 2001 har fastslått at for 
å kunne anvende disiplinærbestemmelsene på en sak om forsøk på fusk, må det 
foreligge et fullbyrdelsesforsett (en anonymisert versjon av brevets tekst ligger ved i 
saksdokumentene). 
 
Han mener også at klagenemnda har gjort en åpenbart utvidende tolkning av en 
sanksjonsbestemmelse, noe som er betenkelig i seg selv. 
 
Advokat Mellbye anfører også at de reelle hensynene som klagenemnda har vist til, 
ikke er tilstrekkelige til å rettferdiggjøre konklusjonen. Den grensen som 
departementet har trukket opp er tilstrekkelig, nemlig at forsøksregelen rammer 
hjelpemidler som studenten har ment å bruke ved eksamen. 
 
Endelig mener han at [navn] kan være utsatt for usaklig forskjellsbehandling, fordi 
mange andre saker om ulovlige hjelpemidler – herunder lovsamlinger med ulovlig 
innarbeiding og lignende – bare har endt med inndragning av hjelpemidlet. 
 
Klagenemnda kom etter en fornyet vurdering til at det tidligere vedtaket ikke burd bli 
stående. Avgjørende for denne vurderingen var grads- og studiereglementets ordlyd, 
som tilsier at eksamen ikke kan anses påbegynt allerede ved bokkontrollen. Etter 
dette kunne standpunktet om at klagerens atferd er å anse som fullbyrdet fusk, ikke 
opprettholdes. Dette medførte at selv om klageren etter nemndas syn utvilsomt 
hadde vært grovt uaktsom, ikke minst fordi hun tidligere var blitt advart, var likevel 
ikke lovens skyldkrav oppfylt, fordi det ikke var tilstrekkelige bevis til å fastslå et 
fullbyrdelsesforsett. 
 
Nemnda understreket at det slett ikke var ubetenkelig at klageren på denne måten 
gikk fri. Man viste til formålet med bokkontrollen på rettsstudiet, som delvis må være 
å avdekke og å reagere på fusk og forsøk på fusk. Kravet om fullbyrdelsesforsett kan 
medføre at dette ikke blir noen reell mulighet, og at bokkontrollen reduseres til en ren 
”rydderunde”. Dette er ikke heldig. Nemnda oppfordret universitetet til å vurdere en 
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endring i grads- og studiereglementet, slik at bokkontrollen i større grad kan fungere 
etter hensikten. 
 
Sak 243/08: Sak om fusk (08/8757) 
 
Studenten er tatt opp på [programnavn], et studium som fører fram til [grad]. Hun har 
i perioden 1990 – 2008 fullført i alt 345 studiepoeng ved UiB. Saken gjelder emnet 
[emnenavn], et emne som kommer sent i studiet. 
 
I [eksamens]oppgaven, som synes å ha et omfang på om lag 40 sider eller noe over 
dette, er det ved sensuren avdekket forhold som fakultetet mener er å anse som 
fusk. Det gjelder sitering eller gjengivelse av kilder som ikke er tilfredsstillende 
referert. Dels mangler det angivelse i den løpende teksten av sitat, og dels mangler 
det henvisning til de kildene det er tatt fra. Noe av teksten som det gjelder, er direkte 
sitert fra norskspråklige kilder, mens noe er oversatt fra engelskspråklige kilder. 
Anslagsvis er ca. 10 sider tekst av dette slaget. Mye er lengre sammenhengende 
passasjer, mens noe er mindre bruddstykker. Noen steder er det vist til kilden, men 
uten å angi sidetall eller at det er sitat/oversettelse, mens andre steder mangler det 
helt kildehenvisning. Det vises til de vedlagte kopiene fra oppgaven og fra kildene. 
 
Studenten har blitt informert om saken først ved at hun i juni -08 fikk beskjed om at 
sensuren ikke kunne fullføres før det var gjort en nøyere vurdering av hennes 
kildebruk. Senere har hun fått kopi av fakultetets brev om oversending til 
klagenemnda. Videre tok nemndas sekretær kontakt med henne på telefon den 9.10. 
og gjorde kort greie for at saken hadde vært oppe til behandling i nemnda den 
30.09., og at det ut fra de foreløpige drøftingene der var en reell risiko for at hun ville 
bli utestengt fra universitetet. Hun ble oppfordret til å gi en forklaring, og valgte å 
gjøre det der og da på telefonen. Hun forklarte følgende: 
 
Hun hadde ikke til hensikt å fuske, og hun ble svært sjokkert da saken oppstod. Hun 
har hele tiden hatt ærlige hensikter. På direkte spørsmål om den referanseteknikken 
hun har brukt (kildehenvisning på slutten av de aktuelle passasjene, men uten 
sitatmarkering eller lignende) forklarte hun at hun trodde det var tilstrekkelig. Hun 
mener også at veilederen må ta noe av ansvaret for at disse forholdene ikke ble 
rettet, fordi veilederen ikke gjorde henne oppmerksom på at en slik refereringspraksis 
ikke er god nok. 
 
Klagenemnda kom til at studentens atferd var å regne som fusk, og den aktuelle 
eksamenen ble derfor annullert. 
 
Studenten hadde delvis henvist til/ sitert aktuelle kilder, men disse var ikke 
tilfredsstillende referert. I flere tilfeller hadde studenten direkte kopiert kildene, uten at 
det fremgikk om kildene var sitat eller ikke. Flere steder var det vanskelig å se hva 
som var sitat og hva som var studentens egne vurderinger. Klagenemnda kom til at 
det studenten hadde gjort, utvilsomt falt inn under fuskebegrepet. Dermed var de 
objektive vilkårene for å annullere studentens eksamen oppfylt. 
 
Når det gjaldt de subjektive vilkårene framstod det som åpenbart for nemnda at det i 
hvert fall var tale om grov uaktsomhet. Aktsomhetsnormen ved innlevering av 
oppgaver, så vel obligatoriske arbeidskrav som eksamensarbeider, tilsier entydig at 
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alle studenter må sjekke nøye at alle referanser og kildehenvisninger er på plass og 
er riktige før innlevering. Det ble sett skjerpende at studenten hadde kommet langt i 
studiene. Dette tilsa også at hennes henvisning til at veileder må ta noe ansvar for 
hennes refereringspraksis i oppgaven, ikke kunne tillegges vekt i formildende retning. 
 
Nemnda vurderte om saken kvalifiserte til utestenging, men kom under sterk tvil til at 
den aktuelle eksamen bare skulle annulleres. Det ble da særlig lagt vekt på at 
studenten i stor grad hadde vist til de aktuelle kildene i tilknytning til de passasjene 
som var sitert, selv om henvisningene som nevnt var helt utilstrekkelige. Hun kunne 
dermed ikke sies å ha skjult forholdet, slik som har vært tilfellet i en rekke andre 
saker for nemnda. Tvilen med hensyn til reaksjonsvalget knyttet seg særlig til at 
omfanget var stort, og at det var tale om en rutinert student. Etter en samlet vurdering 
konkluderte klagenemnda til slutt med at annullering alene var tilstrekkelig. 
 
Sak 247/08: Sak om fusk – juss (08/5149) 
 
Studenten begynte i 2006 på masterstudiet i rettsvitenskap, og hun har til nå avlagt 
130 studiepoeng ved UiB. Saken gjelder [emnenavn]. Dette er et kurs på tredje 
studieår, og prøvingsformen er en obligatorisk hjemmeoppgave, som skal 
godkjennes, og deretter en skriftlig skoleeksamen. Mistanken om fusk gjelder 
hjemmeoppgaven, som ble levert i april. Saken ble for øvrig også oversendt til 
klagenemnda i april, men ble forvekslet med en annen sak som gjaldt samme student 
og som kom inn til samme tid. Den ble derfor ikke lagt fram for nemnda i 
vårsemesteret.  
 
Fakultetet mener at ca. 25 % av teksten i hjemmeoppgaven er tatt fra et notat som 
ble publisert på kursets hjemmeside. Det er ikke markert i den løpende teksten at det 
er sitat eller at teksten er tatt fra en kilde som studenten ikke har laget selv. Det er 
heller ingen litteraturhenvisning til slutt i oppgaven. De aktuelle delene er å finne på 
side 4-6 i den innleverte oppgaven. Fakultetets vurdering er at det er så tett samsvar 
mellom teksten i studentens oppgave og kilden at det er å anse som fusk når 
studenten lar være å angi kilder. Det er i liten grad setning-for-setning-samsvar 
mellom studentens oppgave og kilden, men innenfor setningene er det en relativt høy 
grad av ord-for-ord-sammenfall. 
 
Studenten var i telefonkonferanse med fakultetet under saksforberedelsen. Hun 
forklarte da at hennes vanlige metode er å bruke flere ulike kilder, men at hun 
arbeider fritt og selvstendig i forhold til dem. Det kan likevel forekomme at det er 
likheter mellom det hun skriver og kildene, men besvarelsen er hennes eget arbeid. 
Videre har hun vist til at hun [både er i arbeid og har omsorg for] barn, og tar den 
juridiske utdannelsen ved siden av. Hun erkjenner at det dermed kan være vanskelig 
for henne å få med seg all relevant informasjon. 
 
Senere har advokat Halfdan Mellbye gitt uttalelse på studentens vegne. Han anfører 
prinsipalt at det her foreligger en faktisk misforståelse, nemlig at studenten trodde at 
kildedokumentet var et notat hun hadde laget selv. En av hennes vanlige 
arbeidsmetoder er at hun lager en rekke forskjellige notater, der hun for eksempel 
refererer fra lærebøker, forelesninger etc. Det aktuelle kildedokumentet, som ikke har 
noen forfatterangivelse, skrev hun ut og la det sammen med sine egne notater. Hun 
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blandet dem senere sammen, og hun trodde derfor at det var sitt eget notat hun tok 
stoff fra. 
 
Det vises videre til at de problematiske delene av oppgaven utgjør ca. 25 % av 
helheten. Når hele oppgaven ses i sammenheng, mener studenten det er klart at hun 
har lagt ned mye arbeid i oppgaven. 
 
Videre hevdes at dersom det er grunn til å klandre studenten, er det i verste fall tale 
om simpel uaktsomhet. Det vises da til at kildedokumentet har en meget enkel layout 
og form ellers, og i det hele tatt ser ut som noe en student kunne ha laget selv, både 
når det gjelder form og innhold. Uansett mener man at en disiplinærreaksjon ikke står 
i rimelig forhold til sakens art. 
 
Fakultetet opplyser også at studenten tidligere har fått en skriftlig advarsel i 
forbindelse med en sak om ulovlige hjelpemidler. Dette var i juni 2007, og gjaldt et 
hjelpemiddel som ble inndratt under bokkontrollen ved en skoleeksamen. Saken ble 
ikke fremmet for klagenemnda som fuskesak. Adv. Mellbye mener dette ikke har 
noen sammenheng med den nye saken, ettersom den etter hans syn ikke gjelder 
manglende forståelse for selvstendighetskravet, men en ren faktisk misforståelse 
 
Fakultetets syn er at forholdet i saken her kvalifiserer til annullering av eksamen. 
 
Helt avslutningsvis bemerkes at saken har blitt forsinket pga. feil i klagenemndas 
sekretariat; den ble blandet sammen med en annen sak om samme student som kom 
inn samtidig. Den andre saken er senere henlagt uten at den ble fremmet for 
nemnda. 
 
Klagenemnda kom til at studentens atferd var å regne som fusk, og den aktuelle 
hjemmeoppgaven ble derfor annullert. 
 
Studenten hadde verken henvist til eller sitert fra notatet, men hadde i omfattende 
grad kopiert fra notatet og brukt det som sitt eget. Klagenemnda kom derfor til at det 
studenten hadde gjort, utvilsomt falt inn under fuskebegrepet. Dermed var de 
objektive vilkårene for å annullere studentens eksamen oppfylt. 
 
Når det gjaldt de subjektive vilkårene kom nemnda  til at det er tale om grov 
uaktsomhet. Aktsomhetsnormen ved innlevering av oppgaver, så vel obligatoriske 
arbeidskrav som eksamensarbeider, tilsier entydig at alle studenter må sjekke nøye 
at alle referanser og kildehenvisninger er på plass og er riktige før innlevering. Det at 
studenten tidligere hadde fått en advarsel i en sak om ulovlige hjelpemidler er 
skjerpende i forhold til å være oppmerksom på og sette seg inn i krav knyttet til 
innleverte oppgaver. Påstanden om at notatet hadde en simpel layout og dermed 
medførte at studenten trodde at notatet var hennes eget kunne derfor ikke tillegges 
vekt. Studenten var ikke student på første året og det kunne heller ikke tillegges vekt 
i formidlende retning at studentens studiesituasjon kunne medføre at det kunne være 
vanskelig for studenten å få med seg all relevant informasjon.  
 
Sak 250/08: Klage over underkjennelse av obligatorisk deltakelse – Det 
juridiske fakultet (08/3050) 
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Klageren er student ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap, og påbegynte høsten 
2008 tredje studieår. Våren 2008 ble hun registrert med manglende obligatorisk 
deltakelse (til sammen en deltakelse på 72,2 % i forhold til krav om 75 % deltakelse jf 
Studieplan for mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved UiB § 3-2, punkt 1) i kurset 
[emnenavn] tilhørende andre studieår. På grunn av den manglende obligatoriske 
deltakelsen ble studenten varslet om at eksamensretten i emnet ble inndratt i brev av 
4. Juni 2008, jf Studieplan for mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved UiB § 3-3, 
punkt 3, 2. punktum. Studenten uttalte seg i brev av 10. juni 2008. Eksamensretten 
ble inndratt i vedtak av 30. juni 2008 og den avlagte eksamen ble ikke underlagt 
sensur. Vedtaket ble påklaget i brev av 10. juli 2008.  
 
I klagen anførte studenten primært at hennes manglende obligatoriske deltakelse var 
et resultat av feil ved registreringen av fremmøte ved arbeidsgrupper. Hun begrunnet 
dette med at gruppen de siste ukene av kurset hadde vikar og at det ikke ble foretatt 
navneopprop i gruppen og at fremmøteregistreringen ble foretatt på bakgrunn av 
arbeidsgruppeleders egne observasjoner. Studenten hadde ikke lykkes med å få en 
uttalelse fra gruppeleder eller vikar. Studenten mente videre at kvaliteten og metoden 
for noteringen var for svak og at dette kunne utgjøre en formell feil. Feilregistrering 
kan dermed få alvorlige konsekvenser for den enkelte student.  
 
Sekundært anførte studenten at det bør vises fleksibilitet i forhold til fraværsgrensen, 
og en slik fleksibilitet vil kunne forhindre at en mulig, men liten feil vil kunne får 
dramatiske konsekvenser.  
 
Til sist anførte studenten at det føles vanskelig for en andre års student å skulle ta en 
slik dialog med et fakultet som lever av å videreformidle sine kunnskaper om 
argumentasjonsteknikk, forutberegnelighet og regelens godhet.  
 
Fakultetet bemerker innledningsvis at reglene om obligatorisk deltakelse skal forstås 
slik at det er krav om 100 % deltakelse, men at det godtas inntil 25 % fravær for å få 
kurset godkjent. Disse 25 % er ment å dekke vanlig sykdomsfravær og liknende, jf 
Studieplan for mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen §§ 3-3. 
Fakultetet gir ikke dispensasjon fra kravet om obligatorisk deltakelse ut over dette. 
Det presiseres også at det er studentenes eget ansvar å sørge for at de har 
tilstrekkelig obligatorisk deltakelse. Det er i dette tilfellet ikke søkt om en tilpasset 
studieplan, jf Studieplan for mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i 
Bergen § 3-2, punkt 2. 
 
Til den primære anførselen bemerker fakultetet at studentene på første og andre 
studieår inndeles i arbeidsgrupper på 8-12 studenter, som er ledet av en 
arbeidsgruppeleder. Arbeidsgruppelederen er en viderekommen student og skal i 
utgangspunktet følge samme gruppe gjennom hele studieåret. Arbeidsgruppelederen 
registrerer hver uke på et eget skjema de ulike elementene i arbeidskravene; 
deltakelse i arbeidsgruppe, om oppgave er levert og godkjent, samt om den aktuelle 
student har kommentert tilstrekkelig antall oppgaver. Fakultetet legger disse 
skjemaene til grunn ved utregning av obligatorisk deltakelse. Fakultetet kan ikke se at 
det på generelt grunnlag er grunn til å tvile på registreringen gjort av 
arbeidsgruppelederne. Det er ikke anledning til å møte i en annen arbeidsgruppe enn 
den studenten er tildelt av fakultetet, jf Studieplan for mastergradsstudiet i 
rettsvitenskap ved UiB § 3-2, punkt 6.  
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Fakultetet viser videre til at de har gjennomgått fremmøteprotokollen, og finner at det 
kun er uoverensstemmelse med klagers påståtte deltakelse på ett punkt, 
arbeidsgruppen 17. april 2008. Dersom det hadde vært registrert deltakelse i denne, 
hadde klager hatt tilstrekkelig deltakelse i kurset og slik sett ivaretatt sin 
eksamensrett. Fakultetet bemerker at det til dette møtet var den ordinære 
gruppelederen som var tilstede, og hevder at klagers anførsel forbundet med 
vikarens manglende godkjenning av arbeidsgruppens medlemmer dermed ikke er 
relevante.  
 
Fakultetet bemerker videre at ordningen med fremmøteregistrering har fungert 
tilfredsstillende siden innføringen høsten 2003. Fakultetet ser likevel av det alltid kan 
være en viss mulighet for feilregistrering, uavhengig av om fravær registreres ved 
opprop eller ved gruppeleders observasjoner. I dette tilfelle hevder fakultetet at de 
ikke kan se at det er sannsynliggjort at det foreligger feil. Selv om det er sannsynlig at 
det ikke ble foretatt opprop i den aktuelle arbeidsgruppen, ser ikke fakultetet at det er 
sannsynlig at den manglende registreringen av deltakelse skyldes unøyaktighet i 
registreringen. Dette begrunnes med at arbeidsgruppelederen hadde ledet 
arbeidsgruppen gjennom ¾ studieår og burde dermed kjenne studentene godt. 
Fakultetet har ikke lykkes med å få en uttalelse direkte fra den aktuelle 
arbeidsgruppelederen. I tillegg vises det til at det også var ytterligere fravær på 
arbeidsgruppen (6 studenter var tilstede), noe som fakultetet mener tilsier at det er 
enklere å ha oversikt over gruppen. Fakultetet konkluderer dermed med at det ikke er 
sannsynliggjort at klager faktisk var tilstede på den aktuelle gruppen. At klager 
hevder å ha notater fra gruppemøtet tillegger ikke fakultetet vekt. Klager blir dermed 
stående med en deltakelse på 72,2 %, som ikke er tilstrekkelig i henhold til 
regelverket.  
 
Til klagers anførsel om fleksibilitet når det gjelder kravet til obligatorisk deltakelse, 
viser fakultetet til at det allerede er gitt rom for 25 % fravær, og at det ikke er aktuelt å 
utvide denne marginen. Fakultetet presiserer at klager har et fravær på til sammen 
25 % i tillegg til arbeidsgruppen studenten hevder å ha deltatt i. Fakultetet viser til at 
den aktuelle gruppesamlingen var kursets tredje. Klager hadde allerede et fravær på 
11,1 %, dersom hun hadde deltatt på alle resterende elementer, og har også fravær 
fra senere elementer. Fakultetet kan derfor ikke se at det er fravær fra denne 
arbeidsgruppen alene som har medført manglende obligatorisk deltakelse. Fakultetet 
viser også til at det er flere studenter i hvert kurs som ligger oppunder kravet til 
obligatorisk deltakelse, som i og for seg har gode grunner til fravær, men som ikke får 
det aktuelle kurs godkjent. Fakultetet kan ikke se at klager er i en særstilling i så 
måte. Anførselen om at klager finner fakultetets saksgang vanskelig tillegges heller 
ikke vekt.  
 
Fakultetet anser derfor at vilkåret om obligatoriske arbeidskrav i [emne] ikke er 
oppfylt og at eksamensretten ikke er i behold.  
 
Klagenemnda kom til at klagen burde tas til følge.  
 
Nemnda var i utgangspunktet enig i fakultetets praktisering av Studieplan for 
mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen §§ 3-3 om krav til 
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obligatorisk deltakelse i arbeidsgrupper; det er ikke er aktuelt å utvide marginen for 
godkjent fravær på 25 %. 
 
Fakultetet og studenten var uenige i om studenten har vært til stede under en 
gruppesamling 17. april 2008. Dersom studenten hadde vært til stede på denne 
gruppesamlingen vil hun ha oppfylt kravet om 75 % obligatorisk deltakelse. I denne 
saken var det derfor spørsmål om det var bevist at studenten hadde tilstrekkelig 
deltakelse i arbeidsgruppen eller ikke. Nemnda la til grunn at det er fakultetet som 
har bevisbyrden for å bevise at hun ikke var tilstede. 
 
Den skriftlige registreringen som arbeidsgruppelederen har gjort for den aktuelle 
arbeidsgruppen viste at studenten ikke hadde registrert oppmøte. Fakultetet hadde 
ikke lykkes med å innhente uttalelse fra den aktuelle arbeidsgruppelederen, og 
baserte derfor sin vurdering på oversikten over registreringer gjort i arbeidsgruppen. 
Nemnda bemerket at registreringsordningen vil være det viktigste beviset på 
eventuelt oppmøte, slik at det skal fremlegges tungtveiende grunner for å bestride 
dette.  
 
Studenten viste imidlertid til at hun hadde notater fra denne gruppesamlingen og 
hevdet på det grunnlag at hun hadde vært tilstede på den aktuelle gruppesamlingen. 
Slik fakta var beskrevet påpekte hun dette før hun fikk se registreringsoversikten. Det 
var derfor lite sannsynlig at hun selv hadde datert det aktuelle notatet i etterkant av 
saken. Studenten hadde også forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle 
arbeidsgruppelederen for å avklare saken, men hadde ikke lykkes. Hun viste derfor 
at hun etter beste evne hadde forsøkt å få klarhet i saken. 
 
Nemnda bemerket også at det var svakheter ved fakultetets registreringsordning ved 
arbeidsgruppesamlinger på dette trinnet av studiene. Når registreringsordningen kun 
er basert på gruppeleders notater, er det en viss risiko for feilregistrering. Nemnda 
oppfordret derfor fakultetet til å endre registreringspraksis lik den praksis som 
eksisterer på høyere studietrinn – at de fremmøtte studentene selv registrerer/ skriver 
under på oppmøte.  
 
 
Sak 248/08: Sak om klage over avslag på begjæring om dokumentinnsyn – Det 
humanistiske fakultet (2008/1597) 
 
Saken gjelder klage over avslag på krav om dokumentinnsyn. Klager krevde 18.09. 
2008 innsyn i et oversendelsesbrev fra Det humanistiske fakultet til 
Universitetsdirektørens kontor, i en sak vedrørende mistanke om plagiat i forbindelse 
med innlevering av hjemmeeksamen i et emne ved fakultetet. Det bemerkes at saken 
som det kreves innsyn i, er til behandling i nemndas møte denne gang, som sak nr. 
245/08. 
 
I dokumentet som det ønskes innsyn i, redegjøres det kort for de faktiske forholdene i 
saken samt begrunnelsen for hvorfor studentens arbeid må anses som forsøk på 
fusk. Studenten er ikke direkte navngitt i selve teksten i dokumentet, men navnet 
fremgår som kopiadressat. Til dokumentet er det vedlagt informasjon om 
førstesemesterstudier ved Det humanistiske fakultet høstsemesteret 2007, 
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oversendelse av brev 16. juli 2008 angående mistanke om plagiat fra [instituttet] og 
en redegjørelse fra studenten av 21. august 2008.  
 
Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 5a om unntak 
for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, jf forvaltningsloven § 13,1. nr 1 
om taushetsplikt om noens personlige forhold. Begjæringen om innsyn er avslått fra 
fakultetet 19. september 2008 med henvisning til disse bestemmelsene.  
 
Fakultetet mottok 20. september 2008 klage på vedtaket om avslag om innsyn, og 
klager viser blant annet til at offentlighetsloven § 5a, gir hjemmel for unntak av 
”opplysninger” og at dokumentet for øvrig er offentlig, såfremt det ikke gir et 
misvisende bilde av innholdet eller de taushetsbelagte opplysningene utgjør det 
vesentlige av innholdet. 
 
Det nærmere innholdet i uttrykket ”noens personlige forhold”, jf. fvl., er ikke alltid 
enkelt å fastlegge. I læreboken ”Forvaltningsrett” av Torstein Eckhoff og Eivind Smith 
(Oslo 1994:Tano) beskrives dette kort på side 427: 
 

I karakteristikken ”personlig” ligger at ligger at det må dreie seg om noe som er vanlig å 
ønske og holde for seg selv. Alle slags forhold av denne art, også økonomiske, omfattes 
av uttrykket. 

 
 
Professor Jan Fridthjof Bernt har i sin kommentarutgave til Forvaltningsloven, 
publisert på nettstedet Gyldendal Rettsdata (en abonnementsbase) skrevet bl.a. 
dette om begrepet: 

Typisk personlige opplysninger er slektskaps-, familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk 
helse, karakter og følelsesliv.  

(…) 

Opplysninger om den enkeltes utdanning og arbeid må som alminnelig regel antas å gå 
inn under rammen for § 13 første ledd nr. 1. 

 
Bernt har også laget kommentarer til så vel offentlighetsloven av 1970 som 
offentleglova av 2006 (i kraft fra 01.01.09). I 1970-lovens § 5a, 1. ledd, 1. punktum, 
heter det: 
 

Dokumentet for øvrig er offentlig, når ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende 
bilde av innholdet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av 
dokumentets innhold. 

 
Bernt bemerker til dette: 
 

Lovtekstens krav om «åpenbart misvisende bilde» innebærer at det skal en del til for at 
unntak fra innsyn i resten av dokumentet kan gjøres på dette grunnlag. Sml. 
unntaksreglene i § 4 siste punktum og § 6 annet ledd hvor kravene for unntak er svært 
strenge. 

Så lenge ikke en vesentlig del av vedkommende dokument er taushetspliktbelagt og må 
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unntas fra innsyn, og det fortsatt går fram av sammenhengen hva de unntatte 
opplysninger dreier seg om, kan en neppe si at et dokument gir et åpenbart misvisende 
bilde av innholdet. Det er ikke tilstrekkelig til å unnta hele dokumentet fra innsyn at 
helhetsinntrykket blir skjevt fordi det brevet ikke er offentlig i sin helhet. 

I UiBs praksis er det antatt at alle dokumenter som gjelder fuskesaker og som er 
egnet til å identifisere studenten(e) som er part i saken, gjelder vedkommendes 
personlige forhold, og disse dokumentene er dermed ikke offentlige. Det blir vurdert 
fra sak til sak om det likevel skal gis innsyn, og i tilfelle om det skal gis ut et sladdet 
dokument, der særlig identifiserende opplysninger er utelatt. 
 
Klagenemnda kom fram til at klageren burde få medhold, slik at han ble gitt innsyn i 
fakultetets oversendingsbrev til klagenemnda, men at studentens navn burde 
sladdes ut. Nemnda sluttet seg her til merknadene fra Jan Fridthjof Bernt, slik de er 
referert ovenfor. Det ble antatt at innholdet i brevet for øvrig ikke var egnet til å 
identifisere studenten, slik at det kunne utleveres med bare den ene opplysningen 
sladdet. Det var ikke entydig spesifisert om innsynsbegjæringen også gjelder 
vedlegget; informasjonsbrosjyren for førstesemesterstudiet. Denne var det likevel 
ingen grunn til å nekte innsyn i, slik at også den måtte utleveres. 
 
Foreløpig ga saken ikke foranledning til å vurdere om det burde gis innsyn også i 
andre dokumenter i saken. Dersom klageren senere skulle om dette, forutsatte 
klagenemnda at de retningslinjene som var trukket opp i vedtaket her blir lagt til 
grunn. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
Sak  251/08: Klage over formelle feil ved eksamen – fag ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet (2008/10245) 
 
Klageren var i juni oppe til avsluttende eksamen i sitt mastergradsstudium i 
[programnavn]. Denne eksamenen er basert på to elementer: Mastergradsoppgaven 
og en såkalt justerende muntlig. Justerende muntlig er i grads- og studiereglementets 
§ 16 beskrevet slik: 
 

Med justerende muntlig menes en muntlig prøve som ifølge studieplanen eller 
emnebeskrivelsen har en særlig tett sammenheng med et forutgående skriftlig arbeid, så 
som mastergradsoppgave, større skriftlige skoleeksamener, mappe, hjemmeeksamen 
eller lignende.  

  

Ved justerende muntlig skal kandidaten hovedsakelig prøves i emner som er behandlet i 
det forutgående skriftlige arbeidet.  

  

Etter at justerende muntlig er gjennomført, kan karakteren som er satt på det forutgående 
skriftlige arbeidet, justeres opp eller ned med en karakter, likevel slik at ved manglende 
frammøte til muntlig, anses studenten å ha trukket seg til eksamen i hele emnet, jf. § 26.  

 
I klagen er det ikke uttrykkelig sagt at den gjelder formelle feil, men det går tydelig 
fram at klageren mener det er gjort feil ved eksaminasjonen under muntlig. Han 
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anfører for det første at han fikk spørsmål om ”prosessen ved å fullføre en master, 
ingen spørsmål var direkte knyttet til den faglige biten av oppgaven.” Han mener det 
er grunn til å anta at ”både bisitter og sensor har valgt den lette veien ved fokusere 
på formelle aspekter ved oppgaven og dermed ikke har satt seg inn i den faglige 
biten. Videre har han flere merknader som gjelder det faglige innholdet i oppgaven 
og sensorenes begrunnelse for karaktersettingen. 
 
Også klagerens veiledere har uttalt seg i saken, og er enige i at det ble spurt svært 
lite om det faglige innholdet i oppgaven. De har i tillegg framført en rekke 
ankepunkter som gjelder det faglige innholdet og vurderingen av det. De stiller seg 
tvilende til om sensorene har gjort et grundig nok arbeid ved vurderingen av 
oppgaven. 
 
Begge sensorene har svart skriftlig og relativt utførlig. De har i hovedsak konsentrert 
seg om det faglige innholdet i mastergradsoppgaven og vurderingen av den, men har 
også gått inn på eksaminasjonen og vurderingen av den. De mener at 
eksaminasjonen ble gjennomført i tråd med reglene. 
 
Fakultetet har ikke funnet grunn til å endre eller oppheve det påklagde vedtaket. 
 
Klagenemnda fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge. Innledningsvis ble bemerket 
at i saker om påståtte formelle feil er klagenemndas rolle begrenset. Således kan 
nemnda ikke gå inn i de faglige vurderingene som ligger til grunn for sensurvedtaket.  
 
Ordlyden i grads- og studiereglementet tilsier at sensorene har anledning til å stille 
spørsmål eller komme med merknader til det skriftlige arbeidet som helhet, herunder 
også om språk og presentasjon og om forsknings- og skriveprosessen som gikk forut 
for det endelige produktet. Videre er det sensorene som under den muntlige 
eksaminasjonen avgjør hvilke emner det skal brukes mest og minst tid på.  
 
Slik saken framtrådte, kunne nemnda ikke se at det var grunn til å tvile på at 
sensorenes vurdering av hvordan den muntlige eksaminasjonen skulle 
gjennomføres, var forsvarlig. Det var da ikke gjort formelle feil som kunne ha hatt 
betydning for studentens prestasjon eller for vurderingen av den, jf. universitets- og 
høyskolelovens § 5-2(2), første setning. 
 
Sak 245/08: Sak om fusk – HF-fag (08/9215) 
 
Studenten ble i 2007 tatt opp på bachelorprogrammet i [programnavn]. Hun har også 
tidligere vært student ved UiB, og fra 2003 og fram til i dag har hun avlagt i alt 105 
studiepoeng. 
 
Saken gjelder emnet [emnenavn]. Det er opplyst at eksamensformen var en 
hjemmeeksamen. Studentens oppgave er på ca. 15 sider tekst, og i tillegg kommer 
litteraturlisten. Sensor har opplyst at ca. to sider av dette er kopiert direkte fra 
dokumentet [tittel] forfattet av sensor selv. Dette er et manuskript fra en forelesning 
som ble holdt i april 2008. Teksten finnes igjen i studentens upaginerte tekst, på 
sidene 5, 6 og 7 [nærmere spesifisering; utelatt]. Dette utgjør to sider 
sammenhengende tekst. Det er ikke angitt i den løpende teksten at det er sitert, og 
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det er heller ikke gitt noen utfyllende referanse i litteraturlisten. Studenten har derimot 
skrevet at hun har brukt ”forelesningsnotater”. 
 
Instituttet og fakultetet har vist til informasjonsheftet om førstesemesterstudie, særlig 
emnet Akademisk skriving, som studenten fullførte høsten 2007. Krav til kildebruk er 
der omtalt, særlig på side 8, hvor det både er vist til en nettveiledning 
(http://sokogskriv.no/) og til et kurs i sitering og etikk, søk og kildekritikk. Man mener 
derfor at studenten er godt informert om hvilke krav som gjelder til kildehenvisning.  
 
Studenten er representert av advokat Halfdan Mellbye, som har gitt uttalelse på 
hennes vegne. I tillegg har hun selv gitt en supplerende uttalelse.  
 
Advokat Mellbye synes prinsipalt å anføre at det foreligger en unnskyldelig 
rettsvillfarelse. Han viser herunder til at studenten ikke er norsk; hun har et annet 
morsmål og er vokst opp innenfor en annen kultur. Dette gjør at hun bl.a. strever med 
å formulere gode egne tekster på norsk. Videre vil de uutalte forutsetningene som 
norske studenter har for å tilegne seg reglene om kildebruk, i noen grad mangle hos 
denne studenten, slik at hun kan ha vanskeligere for å internalisere normene som 
gjelder her. Det vises i denne forbindelse til at den kopieringen hun har gjort er helt 
åpenbar, og ville være meget lett å oppdage også for en sensor som ikke selv har 
skrevet dokumentene som det er kopiert fra. Dette tyder etter Mellbyes syn ikke på at 
studenten har hatt til hensikt å gjøre noe ulovlig, men snarere at hun har trodd at det 
hun gjorde var lovlig. I studentens egen redegjørelse har hun vist til den opplæringen 
hun har fått, både skriftlig og muntlig, og særlig til at studentene har lov til å ”bruke” 
alt som deles ut i undervisningen eller legges ut på Mi side i Studentportalen. Hun 
har oppfattet det slik at denne typen materiale kan brukes fritt, i motsetning til 
”primærkilder” (for eksempel lærebøker) der det gjelder strengere regler for hvordan 
studentene kan bruke innholdet i sine egne tekster.  
 
I forlengelsen av dette viser Mellbye til at Det humanistiske fakultet ikke har vedtatt 
egne regler om kildebruk og fusk, men har vist til et informasjonshefte. I heftet er det 
likevel ikke sagt noe spesifikt om kildebruk. Han mener at mangelen på 
gjennomarbeidet skriftlig regelverk og veiledningsmateriale gir grunnlag for 
misforståelser som i saken her, og sågar at det ikke finnes noen regel å bryte. 
 
Subsidiært anføres at regelbruddet ikke er forsettlig eller grovt uaktsomt. Når det 
særlig gjelder uaktsomhetsvurderingen, vises igjen til studentens kulturelle bakgrunn 
og at det ikke fantes regelverk eller informasjon som etter Mellbyes mening var egnet 
til å gi en student som denne den nødvendige forståelsen av reglene om kildebruk.  
 
Uansett er det advokat Mellbyes mening at en eventuell disiplinærreaksjon ikke vil 
stå i rimelig forhold til forgåelsen. Han mener at allmennpreventive hensyn er det 
primære formålet bak reglene, og i saken her vil slike hensyn ikke slå til, fordi 
årsaken til det irregulære formålet er misforståelser og ikke noen hensikt om å skaffe 
seg fordeler som andre studenter ikke får. 
 
Klagenemnda kom til at studenten hadde fusket, og at det burde reageres med 
annullering av eksamen. I saken her bød det objektive skyldkravet ikke på tvil: 
Studenten hadde kopiert vesentlige deler av en kilde som hun ikke hadde laget selv, 
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og brukt det i sin egen oppgave, og hun ga i beste fall en meget mangelfull 
referanse. 
 
Det springende punktet var om det subjektive skyldkravet var oppfylt; forsett eller 
grov uaktsomhet, og i neste omgang om det kunne tenkes å foreligge unnskyldelig 
rettsvillfarelse.  
 
Klagenemnda viste til tidligere praksis, så vel fra nemnda ved UiB som fra Felles 
klagenemnd, som klart tilsier at aktsomhetsnormen er den samme for studenter av 
utenlandsk opprinnelse som for innfødte norske studenter. Det har også vært fattet 
en rekke vedtak om disiplinærsanksjoner i saker der studentens framgangsmåte er 
av lignende art og omfang som i saken her. 
 
Nemnda så ikke bort fra at sviktende norskferdigheter kunne være en medvirkende 
faktor til at hun gjorde som hun gjorde, men dette kunne ikke få noen nevneverdig 
innflytelse på vurderingen av skyldspørsmålet. Nemnda kunne heller ikke se at 
informasjonen til studentene hadde vært mangelfull. Samlet fant klagenemnda at 
hennes opptreden hadde vært grovt uaktsom. 
 
Ved vurderingen av om det foreligger unnskyldelig rettsvillfarelse, er det etablert 
praksis for at normen er streng, slik at det skal mye til for at en påstand om 
rettsvillfarelse kan føre fram. Også her lag nemnda til grunn som en hovedregel at 
utenlandskfødte studenter som følger en norsk utdanning må vurderes ut fra samme 
norm som studenter med utdanningsbakgrunn fra Norge. Det var etter nemndas syn 
ikke noe i saken her som tilsa at dette utgangspunktet burde fravikes. 
 
Når det gjaldt reaksjonen, syntes det tilstrekkelig med annullering alene. I denne 
sammenhengen viste nemnda til at omfanget av plagiering ikke var svært stort. Som 
nevnt ovenfor mente nemnda også at utilstrekkelige norskferdigheter og dermed 
vansker med å tilegne seg norske akademiske normer for omgang med kilder syntes 
å ha medvirket til utfallet, og ved utmålingen av reaksjonen vil det være rom for å 
legge vekt på slike forhold. Det måtte også tillegges noe vekt at studenten åpent 
hadde tilkjennegjort at hun hadde brukt forelesningsnotater. 
 
252/08: Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra nedflytting til lavere 
kull (2008/11484) 
 
[I sin helhet utelatt, fordi vedtaket er svært vanskelig å anonymisere]. 
 
Sak 253/08: Sak om fusk – mobiltelefonbruk (08/12301) 
 
Saken gjelder en skriftlig eksamen – såkalt skoleeksamen – som ble holdt 03.10.08., 
i emnet [emnenavn]. Hovedvakten rapporterte at under en pause i eksamen hadde 
studenten tatt fram en mobiltelefon og begynt å trykke på noen taster. Telefonen ble 
straks inndratt, og studenten ble informert om at det er forbudt å bruke mobiltelefon 
under eksamen. Det heter også at studenten hadde hyppige og lange toalettbesøk. 
Telefonen ble levert tilbake, fordi ”studenten hadde en meget utagerende oppførsel”.  
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Etter å ha mottatt varsel fra klagenemnda på vanlig måte, tok studenten kontakt med 
nemndas sekretær på telefon den 17.11.08. Det ble skrevet et notat fra samtalen 
samme dag. Dette lyder i sin helhet: 
 

Kun en merknad, nemlig at han ikke var utagerende. Det var en samtale utenfor lokalet, 
der han poengterte at han trengte telefonen. Han bor [utenlands], og skulle hjem dagen 
etter. I den forbindelse var han avhengig av å ringe til telefonnummer som var lagret på 
telefonen. Han mener likevel at dette skjedde i en saklig tone. 

 

Han kom også noe sent til eksamen, og fikk nok ikke med seg meldingen om at 
mobiltelefoner var forbudt. Han har likevel erfaring med eksamener før, og er kjent med 
den alminnelige regelen om mobiltelefoner. 

 

Han er svært lei for saken, og har ikke hatt til hensikt å fuske. Den aktuelle eksamenen 
var ellers den siste i hans bachelorgrad (i tillegg til en ex.fac.-eksamen som ikke er fullført 
ennå), og en eventuell annullering vil dermed gjøre det umulig for ham å søke om 
masteropptak i vårsemesteret 2009. En slik forsinkelse vil være økonomisk og på andre 
måter svært uheldig for ham. 

 
Av Felles Studentsystem går det fram at studenten siden høsten 2004 har fullført og 
bestått emner på til sammen 80 studiepoeng ved UiB. 
 
Klagenemnda kom til at studenten hadde fusket, og at forholdet var grovt uaktsomt. 
Det burde reageres med å annullere eksamenen. 
 
Det er helt på det rene at det ikke er tillatt for studenter å ha med seg og å bruke 
mobiltelefon under eksamen. Dette går fram av grads- og studiereglementet, som var 
gjengitt både i fakultetets brev og i klagenemndas varsel til studenten. Nemnda viste 
til tidligere praksis i saker om mobiltelefon og visse andre apparater som er nevnt i 
samme bestemmelse i reglementet. Oppsummert går denne praksisen ut på at det 
ikke er noe vilkår for å fastslå fusk at studenten bevislig har brukt telefonen under 
eksamen; det er nok at han eller hun har hatt den tilgjengelig. Når det derimot gjelder 
reaksjonen, legges det vekt på om studenten har brukt telefonen og hva den er brukt 
til. I dette tilfellet var det ikke bevist mer enn at studenten hadde telefonen 
tilgjengelig. At han i tillegg hadde hyppige og lange toalettbesøk var ikke tilstrekkelig 
bevis for at han har brukt telefonen til å fuske eller i forsøk på å fuske. 
 
Samlet sett fant nemnda det tilstrekkelig å reagere med annullering. 
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