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Hvem er jeg?

• Per Gunnar Hillesøy

• Cand.jur. (UiB, 1990)

• Universitetsdirektørens kontor (1995-2015)

• SA (2015→)
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Kort om eksemplene

• Eksempel 1: Falskt vitnemål

- Behandlet som en type fusk

• Eksempel 2: Ekte vitnemål, men fra en ikke-

akkreditert institusjon

- Behandlet etter vanlige forvaltningsrettslige 

regler
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Eksempel 1: Litt bakgrunn

• Det falske vitnemålet var fra en institusjon som 

vi har samarbeidet med i lang tid

• Søkeren kom inn på kvoteprogrammet

• Vi har lang tradisjon for å bruke 

kvoteprogrammet

• Mange fra institusjonen har kommet hit og tatt 

master- og doktorgrader på kvoteprogrammet
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Historien begynner

• «Nimrod» søkte opptak i 2014

• Alt var som vanlig:

- Søknaden var korrekt utfylt

- Han hadde fine vedlegg: Vitnemål, transcript, 

anbefalingsbrev fra dekan, referanse fra 

arbeidsgiver

- Han var til intervju på ambassaden i hjemlandet

• Alt var i det hele tatt OK på overflaten
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«Nimrod» kommer til Bergen

• Han begynner å studere

• De faglige resultatene er svake

• Han oppfører seg underlig

• Han oppsøker og kontakter en rekke personer, 

med merkelige historier
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Så blir det juss av det

• Mars 2016: NTNU har avslørt tre kandidater 

med falsk dokumentasjon

• En av disse forteller at hun vet om lignende 

tilfeller ved UiO og UiT

• NTNU informerer derfor en rekke andre 

institusjoner

• Ved UiB går vi gjennom kandidatene fra 2015-

opptaket

• Varsellampene lyser for en av dem: Nimrod
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Tidlige trinn

• SA kontakter institusjonen for å sjekke om 

Nimrod har gått der

• De svarer nei; de kjenner ikke til ham

• Det ser ut til at i hvert fall vitnemålet og 

transcriptet er falske

• Vi kaller Nimrod inn til samtale

• Samtalen skjer den 31. mars
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Nimrod forklarer seg; 

hovedpunkter

• Han har aldri studert ved institusjonen, men ved 

et annet universitet

• Alle dokumentene er falske

• Det er ikke han som har laget dokumentene

• Det er heller ikke han som har sendt søknaden

• Da søknaden ble sendt, var han psykisk syk

• Han har vært åpen om dette tidligere
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SAs vurderinger; fakta

• Vi tror ikke på at han ikke sendte søknaden selv

• Vi tror ikke på at han ikke visste/forstod at 

dokumentene var falske

• I det minste må han ha forstått dette da han fikk 

opptaksvedtaket

• Og i det aller minste da han kom hit og leverte 

fra seg «orignaldokumentene» til verifisering
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SAs vurderinger; juss

Mulig lovgrunnlag 1 Mulig lovgrunnlag 2

uhl., § 4-7 (1) a:

(1) Styret selv eller institusjonens 

klagenemnd, jf. § 5-1, kan 

annullere eksamen eller prøve eller 

godkjenning av kurs hvis kandidaten

a) ved hjelp av falskt vitnemål eller annen 

form for uredelig opptreden har skaffet seg 

adgang til å gå opp til vedkommende 

eksamen eller prøve eller til å delta i 

vedkommende kurs, eller

Uhl., § 3-7 (8)

Den som har søkt opptak eller godkjenning 

etter §§ 3-4 og 3-5 ved bruk av falskt 

vitnemål eller andre falske dokumenter eller 

dokumenter utstedt fra falske institusjoner, 

vil få nevnte papirer inndratt og vil ikke gis 

opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett 

år. Vedtak om inndragning og vedtak om 

karantenetid etter denne bestemmelse 

treffes av styret selv eller institusjonens 

klagenemnd med to tredels flertall. 

Departementet eller særskilt klageorgan 

oppnevnt av departementet, jf. § 5-

1 sjuende ledd, er klageinstans.
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SAs vurderinger; juss

• Hvilken paragraf velger vi?

- §4-7; fusk

- Eller § 3-7; falske dokumenter ved opptak

• Vurderingen er slik:

- §4-7 treffer godt; ordlyden passer

- §3-7; ordlyden passer også, men dette er en 
opptaksregel

• Fordi saken ble oppdaget etter opptak, tar vi    
§4-7

SIDE 12



Hva sa klagenemnda?

• Klagenemnda er disiplinærmyndighet

• Den sa:

- Helt klart at opptaket bygger på falske papirer

- Ikke helt umulig at Nimrod var ukjent med 
saken på et tidlig stadium

- Men senere må han ha visst om både 
søknaden og de falske papirene

- Særlig viktig: Opptaksvedtaket og at Nimrod 
leverte de falske papirene til verifisering
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Klagenemndas vedtak

• Annullering av eksamener som er bestått

• Annullering av gjeldende vurderingsmeldinger

• Utestenging fra UiB H-16 og V-17

• Eksamenskarantene ved andre institusjoner

• Oversending til RUST
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Annen oppfølging

• Informasjon til UDI og Lånekassen (gjort)

• Omgjøring av opptaksvedtaket (ikke gjort)

• Hvordan forholde seg til ulike slags 

henvendelser fra Nimrod (ikke svare)
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Hvor lang tid tar det?

• 01.03.: E-posten fra NTNU

• De neste to ukene: Kommunikasjon med 
institusjonen og internt på avdelingen

• 18.03.: Vi innkaller Nimrod

• 31.03.: Møte med Nimrod

• 06.04.: Vi sender saken til klagenemnda

• 19.04.: Klagenemnda varsler Nimrod

• 19.05.: Klagenemnda har møte

• 07.06.: Vedtaket går ut til Nimrod
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Dokumentasjonen til 

klagenemnda

• Søknaden fra Nimrod

• All dokumentasjon:

- Vitnemålet

- Transcript

- Alle andre vedlegg til søknaden

- Papirene Nimrod kom med i samtalen

- Referat fra samtalen

- Diverse e-poster
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Eksempel 2: Ikke-akkreditering

• Søker fra Asia, med bachelorgrad

• Han søker på vanlig måte, og får opptak på 

master

• Han kommer hit, og begynner å studere 

(august 2017)

• Ingen alarmerende meldinger fra fagmiljøet

• Alt ser greit ut
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Men så…

• Medio oktober 2017: Vi på SA oppdager at 

vitnemålet kommer fra en ikke-akkreditert 

institusjon

• Ultimo november 2017: Vi kaller studenten inn 

til møte

• Han forklarer seg i møte

• Vi kontakter instituttet, både administrasjon og 

fagmiljø

• Alle forklaringer stemmer godt overens
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Elementer i vår vurdering

• Vitnemålsutstederen mangler akkreditering

• Det er ingen bagatell

• Men:

- Studenten har aldri lagt skjul på noe

- Han har til og med fått en bekreftelse fra 
hjemlandet på at dette er en OK bachelor

- Vi oppdaget saken sent, og var trege med å 
reagere

- Studenten er reell
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Så hva gjør vi?

• Omgjøre opptaksvedtaket som ugyldig?

- Det finnes argumenter for det

- Men ugyldighet til skade for private krever mer 

enn ugyldighet til gunst

• La ham fortsette?

- Vår feil/hans feil?

- Uansett hvem sin feil: Tiden har gått
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Konklusjonen

• Vi lot ham fortsette

• Begrunnelse:

- Ikke lenger lovlig adgang til å omgjøre opptaket

- Ingen faglige grunner til å gjøre det

- Men: Han kan ikke regne med flere opptak i 

Norge på grunnlag av bacheloren sin
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