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Orienteringssak 3/20 - NHHs styremøte 24.04.20

I § 5 i reglementet for Klagenemnda er det lagt til grunn av
nemnda skal avgi en årlig rapport til høyskolens styre.
Det er utarbeidet en årsrapport som ble vedtatt av
Klagenemnda i møte av 12. februar 2020.

KLAGENEMNDA VED NHH
Årsrapport 2019
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INNLEDNING
Klagenemndas virksomhet er hjemlet i universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 5-1. I tillegg
gjelder forvaltningsloven for nemndas saksbehandling.
Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak som er fattet ved Norges Handelshøyskole
(NHH). Klagenemnda behandler også klager over formelle feil ved eksamen. Klagenemdas
vedtak i klagesaker er endelige og kan således ikke påklages videre.
I tillegg behandler og treffer Klagenemnda vedtak i noen sakstyper som førsteinstans. Dette
gjelder saker om mistanke om fusk etter uhl. §§ 4-7 og 4-8, andre saker om bortvisning og
utestenging etter §§ 4-8, 4-9 og 4-10, samt saker om forfalskning av søknadspapirer i
forbindelse med opptak (§ 3-7 åttende ledd). Klagenemndas vedtak i disse sakene kan
påklages til Felles Klagenemnd, som er den nasjonale Klagenemnda for nærmere bestemte
vedtak fattet ved universiteter og høyskoler.
Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er
til stedet, jf. uhl. § 5-1 (4).

KLAGENEMNDAS SAMMENSETNING
Klagenemnda har hatt følgende sammensetning i 2019:
Leder: Professor Asbjørn Strandbakken
Vara for leder: lagdommer Rolf Strøm frem til 31.03.2019 og professor Bjørnar Borvik fra
01.04.2019.
Representanter for de vitenskapelige ansatte:
Professor Jonas Andersson
1. Vara: Førsteamanuensis Jørgen Haug
2. Vara: Professor Hans Jarle Kind
Førsteamanuensis Beate Sandvei
1. Vara: Førsteamanuensis Linda Orvedal
2. Vara: Professor Katarina Kaarbøe
Studentrepresentanter vårsemesteret 2019:
Anders Dovran

vara: Marius Huahei

Ingrid Stolt-Nielsen

vara: Linn Antonie Vårdal Solheim

Studentrepresentanter høstsemesteret 2019:
Ingrid Stolt-Nielsen

vara: Linn Antonie Vårdal Solheim

Jonas Ludvigsen

vara: Kasper Lie Asdal
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Klagenemndas sekretær er Anette Undheim ved Økonomiavdelingen.

SAKER I KLAGENEMNDA 2019
I 2019 hadde Klagenemnda 9 møter, hvor det til sammen ble behandlet 59 saker.
Klagenemnda behandlet i tillegg en klage på nemndas eget vedtak.
Oversikt over typer saker:
Type sak
Klagesaker
Fuskesaker

Antall
53
6

Sammenligning med 2018
Type sak
Klagesaker
Fuskesaker

Antall saker i 2018
24
7

Antall saker i 2019
53
6

Klagesaker
Klagesaker er saker hvor en student har påklaget et enkeltvedtak truffet av institusjonen.
Eksempler på enkeltvedtak kan være avslag på søknad om utvidet studierett, avslag på søknad
om ekstra eksamensforsøk eller avslag på søknad om intern overgang til masterprogrammet
uten fullført bachelor. Klagenemnda behandlet 53 klagesaker i 2019. Dette er en økning på ca.
121 % sammenlignet med 2018.
Eksempler på vedtak i Klagenemnda
Saken gjaldt klage over avvisning av besvarelse for sensur når besvarelsen var levert etter
innleveringsfristen. Klagen ble ikke tatt til følge av Klagenemnda. Klager hadde påberopt seg
force majeure, da et uventet internettbrudd hadde funnet sted på klagers adresse i tidsrommet
før innleveringsfristen. Klager viste også til at anbefalingen fra Seksjon for eksamen hadde
blitt fulgt, da opplastingen av besvarelsene hadde blitt påbegynt 15 minutter før
innleveringsfristen. Klagenemnda påpekte at klager ikke hadde tatt kontakt med Seksjon for
eksamen før etter innleveringsfristen. Klager hadde i forkant av eksamen blitt informert om at
det skulle tas kontakt med denne seksjonen ved opplastningsproblemer. Disse prosedyrene er
også beskrevet på NHHs hjemmesider. Klagenemnda tok ikke stilling til om det forelå et
force majeure forhold i dette tilfellet, da klager ikke hadde opptrådt i henhold til prosedyrene.
Klagenemnda påpekte at det derfor var klager selv som bar risikoen for at innleveringsfristen
ikke ble overholdt.
I sak vedrørende klage knyttet til avslag på søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen ble
klagen ikke tatt til følge. Klager søkte om tilrettelegging av eksamen i form av å få avlegge
eksamener etter klokken 12.00/13.00. Ved søknaden var det vedlagt dokumentasjon fra lege
samt informasjon om klagers kroniske søvnsykdom. Klagenemnda påpekte at det ikke var
omtvistet at klager hadde rett på tilrettelegging, men kom likevel til at det å avlegge
eksamener etter klokken 12.00/13.00 ikke var en mulig og rimelig tilrettelegging.
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Klagenemnda påpekte at det sentrale i eksamens- og prøvesituasjoner er at studenter skal
prøves på like vilkår. Tilretteleggingen som klager ønsket i dette tilfellet ville innebære at
vedkommende må få en helt egen eksamen, og dette ville være uheldig etter Klagenemndas
syn. Bakgrunnen for dette var at klagers besvarelser ikke ville kunne sammenlignes med
øvrige studenters besvarelser, og dette kan medføre at kunnskaper og ferdigheter ikke vil bli
vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Klagenemnda mente at en slik
tilrettelegging også vil bryte med likhetsvilkåret, og studentene vil således ikke kunne prøves
på like vilkår. Klagenemnda bemerket også at tilretteleggingen klager ønsker ville medføre
store kostnader for NHH. Klager brakte saken inn for Diskrimineringsnemnda, jf. punktet
annen klagebehandling.
I sak vedrørende klage over avslag på søknad om utvidet studierett ble klagen tatt til følge.
Klagen ble behandlet etter den opphevede forskriften om masterstudiet i økonomi og
administrasjon. Her er det i § 5 punkt 6 uttalt at «Studieretten varer i inntil tre studieår etter
opptakstidspunktet. I særlige tilfeller kan høyskolen innvilge ytterligere forlengelse av
studieretten. Permisjon fra studiet kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for
søknaden, som f. eks sykdom, fødsel, gjennomføring av førstegangstjeneste. Permisjon
innvilges normalt inntil ett år». Klagenemnda vurderte at klager hadde hatt alvorlige
helseproblemer, og at tilstanden var godt dokumentert. Klagenemnda påpekte også at det
gjenstår svært lite for at klager kan fullføre studiet. Etter Klagenemndas syn var det her derfor
tale om et særlig tilfellet som ga rett til ytterligere forlengelse av studieretten.
I sak vedrørende klage på formelle feil ble klagen tatt til følge. Klagen var begrunnet i at
sensorene benyttet ulike skalaer for vekting av vurderingskriteriene. Klagenemnda kom til at
det forelå en formell feil i dette tilfellet, da det ikke forelå en sensorveiledning. Klagenemnda
påpekte at dette er et absolutt krav etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 (2).
I sak vedrørende avslag på søknad om innpass for kurset BED1 ble klagen ikke tatt til følge.
Klager søkte om innpass for kurset, BED1 – Grunnleggende bedriftsøkonomi, på grunnlag av
ØBO002- Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap tatt ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). I
klagen anførte klager at kurset tidligere hadde blitt godkjent. Klagenemnda påpekte at Seksjon
for opptak fører en liste med oversikt over tidligere vurderinger, og denne listen blir publisert
på nettsidene til seksjonen. På nettsidene er det lagt til grunn at listen er en veiledende
oversikt, og det tas forbehold om at fremtidige søknader kan bli vurdert forskjellig. I dette
tilfellet ble det under saksbehandlingen oppdaget at det var foretatt endringer i kursets
læringsutbytte siden forrige vurdering. I følge prosedyren skal dermed søknaden sendes til ny
faglig vurdering, og Klagenemnda la dermed til grunn at saksbehandlingen var i tråd med
retningslinjene. Klagenemnda fant at det i dette tilfellet forelå en forsvarlig saksbehandling,
og at det forelå en ren faglig vurdering til grunn for avslaget. Klagenemnda vurderte at det lå
utenfor Klagenemndas kompetanse å overprøve den faglige vurderingen.

Fuskesaker
Fuskesaker er saker om mistanke om fusk etter uhl. §§ 4-7 (annullering) og 4-8 (utestenging).
I 2019 behandlet Klagenemnda seks slike saker. Samtlige av sakene er knyttet til plagiat.
Klagenemnda kom til at kandidatene hadde fusket i fem av disse sakene. Reaksjonsformen i
disse sakene var annullering av eksamen eller kursgodkjennelse og ett semesters utestengelse.

3/20 Årsrapport for 2019 - Klagenemnda - 20/00353-2 Årsrapport for 2019 - Klagenemnda : Årsrapport 2019

Eksempler på vedtak i Klagenemnda
I en sak vedrørende mistanke om fusk på en prosjektbeskrivelse, ble innstillingen fra
Studieadministrativ avdeling tatt til følge. Studenten var oppmeldt til gjentak av ett kurs, hvor
vurderingen bestod av en prosjektbeskrivelse og en skoleeksamen. Ved hjelp av
plagiatkontrollverktøyet URKUND ble det avdekket 46 % samsvar mellom
prosjektbeskrivelsen og andre dokumenter, herunder en prosjektbeskrivelse fra 2018.
Studenten hadde selv skrevet prosjektbeskrivelsen av 2018 sammen med en medstudent.
Studenten erkjente å ha benyttet prosjektbeskrivelsen fra 2018, men anførte at medstudenten
hadde gitt tillatelse til dette. Det ble blant annet anført at dette faktum, sammen med at
selvplagiat må sies å være mindre alvorlig enn andre former for vitenskapelig uredelighet,
tilsa en mild behandling.
Det ble videre påberopt at studenten var i aktsom rettsvillfarelse, da studenten ikke var klar
over at det skulle henvises til eget upublisert arbeid. Klagenemnda påpekte at det må
forventes at masterstudenter har god kjennskap til korrekt sitering og kildehenvisning.
Klagenemnda påpekte videre at studentene bekrefter at de har lest regelverket når de
semesterregistrerer seg, og fant dermed at studenten ikke var i aktsom rettsvillfarelse i dette
tilfellet. Klagenemnda kom til at studenten hadde presentert eget arbeid som noe nytt
(selvplagiat), og at vedkommende derfor forsettlig hadde fusket på prosjektbeskrivelsen.
I en annen sak vedrørende mistanke om fusk ble innstillingen fra Studieadministrativ avdeling
tatt til følge. Studenten var oppmeldt i ett kurs, hvor det skulle leveres en obligatorisk
caseoppgave. Studenten skrev caseoppgaven med flere medstudenter. Ved hjelp av
plagiatkontrollverktøyet URKUND ble det avdekket 50 % sammenfall mellom gruppens
caseoppgave og en tidligere besvarelse fra 2019. Studenten viste til at gruppen i hovedsak
fokuserte på programmeringsdelen av caseoppgaven, og at arbeidet med rapporten, som
vedkommende hadde ansvar for å skrive, derfor kom i andre rekke. På bakgrunn at dette ba
studenten om hjelp fra to venner som tidligere hadde tatt kurset.
Studenten var representert av advokat som anførte at studenten ikke hadde fukset da
studentens handlinger var mindre alvorlige og under den nedre grense for plagiering som
fusk. Et mindre alvorlig brudd skulle ikke anses som fusk etter advokatens oppfatning.
Advokaten anførte videre at det materielle innholdet i besvarelsen – det faglige arbeidet – var
gjennomført av gruppen, og at det derfor ikke var brukt andre studenters faglige arbeid.
Klagenemnda påpekte at argumentasjonen til advokaten ikke var relevant i dette tilfellet, da
det eksplisitt er slått fast i forskriften at det å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i
skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger er å regne som fusk.
Det ble videre anført at NHH er inkonsekvente i sin håndtering av plagiat. Klagenemnda
påpekte at det var uheldig dersom det er ulik praksis knyttet til avdekking og håndtering av
plagiat. Regelverket er imidlertid klart i forhold til hvordan dette skal håndteres, og en
eventuell inkonsekvent praksis ble dermed ikke tillagt vekt i vurderingen.
Det ble også påberopt at studenten var i en unnskyldelig rettsvillfarelse. Klagenemnda fant at
studenten ikke var i unnskyldelig rettsvillfarelse da det av forskriften § 5-1 går frem at «NHH
reagerer derfor strengt overfor alle former for fusk under arbeid, kursgodkjenning og
vurdering som inngår i gjennomføringen av kurs ved NHH». Studenten er tredjeårs
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bacehlorstudent, og Klagenemnda påpekte at det må forventes at siste års bachelorstudenter
har god kjennskap til regelverket. Studenten har også bekreftet at han er kjent med
eksamensreglementet når han semesterregistrerer seg. Klagenemnda kom derfor til at
studenten hadde kopiert tekst fra andre uten å oppgi kilder, og at vedkommende derfor
forsettlig hadde fusket på casebesvarelsen. Avgjørelsen ble påklaget til Felles Klagenemnd
som stadfestet Klagenemndas vedtak.
Annen klagebehandling
Saken knyttet til avslag på søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen ble brakt inn for
Diskrimineringsnemnda. I dennes saken kan Diskrimineringsnemnda ikke fatte et bindende
vedtak, men nemnda kan komme med en uttale. Diskrimineringsnemnda uttalte at NHH
hadde diskriminert studenten. Saken er fortsatt under behandling hos NHH.
Klagenemndas vedtak i fuskesaker kan påklages til Felles Klagenemnd. To av vedtakene ble
opprinnelig påklaget, men en av klagene ble senere trukket. Felles Klagenemnd har stadfestet
Klagenemndas vedtak i den andre saken.
Advokatrepresentasjon og utgifter
Uhl. § 4-8 (5) legger til grunn at en kandidat har rett til å la seg bistå av advokat fra sak om
bortvisning eller utestenging er reist. Utgiftene til dette skal dekkes av institusjonen.
I 2019 var studenten representert av advokat i to av de seks fuskesakene. Samlet beløp
advokatutgiftene seg til NOK 26 130.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/315-1

25. mars 2020

Gjennomføring av den årlige etatsstyringsrunden med universiteter og
høgskoler våren 2020
Vi viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2020.
I dette brevet gir vi informasjon om hvordan departementet planlegger å gjennomføre
etatsstyringen av UH-institusjonene våren 2020, samt arbeidet med å justere
utviklingsavtalene.
På grunn av den krevende situasjonen med Koronaviruset har Kunnskapsdepartementet
besluttet at de avtalte etatsstyringsmøtene og institusjonsbesøkene utgår våren 2020.
Begrunnelsen er at det er usikkert hvor lenge situasjonen med reise- og møterestriksjoner vil
vedvare. Departementet har også vurdert bruk av videomøter som et alternativ, men vår
erfaring er at det alternativet er sårbart i perioder med mye trafikk. Dessuten er det krevende
når flere deltakerne må delta fra ulike lokasjoner.
Departementet har derfor etter en samlet vurdering kommet til at det er hensiktsmessig å
gjennomføre etatsstyringsrunden våren 2020 hovedsakelig skriftlig for alle institusjonene.

Etatsstyringsrunden våren 2020
Etatsstyringsrunden vil bli delt i to grupper med ulik fremdriftsplan:
1. For de universitetene og høyskolene som skulle hatt fysiske etatsstyringsmøter1, vil
departementet erstatte møtene med skriftlig dialog. Institusjonene vil få tilsendt utkast
til skriftlig tilbakemelding som den enkelte institusjon får mulighet til å gi innspill og
kommentarer på før departementet sender endelig tilbakemeldingen til institusjonen.
Departementet vil gjennomføre risikovurderinger av den enkelte UH-institusjon.
Basert på risikovurdering og innspill fra institusjonene vil departementet vurdere
1

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i
logistikk, Høgskulen i Volda, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Nord
universitet, Norges Handelshøyskole, Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø.
Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Siri Waalen Bogen
22 24 77 96
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behovet for å gjennomføre videomøter om enkelte temaer/saker i tillegg til den
skriftlige dialogen. Departementet legger til grunn at det kun i svært begrenset grad
vil bli gjennomført slike videomøter.
2. For de øvrige universiteter og høyskoler2 vil departementet sende utkast til skriftlig
tilbakemelding på samme måte som i punkt 1.
Departementet har behov for å fordele arbeidet ut i tid og har derfor delt fremdriftsplan for de
to gruppene. Vi tar sikte på følgende fremdriftsplan for de to gruppene:
Tid
20. mai 2020
5. juni 2020
8. juni 2020
22. juni 2020
6. juli 2020

Beskrivelse
KD sender utkast til skriftlig tilbakemelding til universiteter og
høyskoler i gruppe 1
Frist for UH-institusjonene i gruppe 1 til å gi innspill på utkast til
tilbakemelding
KD sender utkast til skriftlig tilbakemelding til universiteter og
høyskoler i gruppe 2
Frist for UH-institusjonene i gruppe 2 til å gi innspill på utkast til
tilbakemelding
KD sender endelig tilbakemelding til alle universiteter og høyskoler

Departementet kommer tilbake til hvordan universitetene og høyskolene bør innrette sine
innspill og kommentarer på utkast til tilbakemeldinger. Departementet tar forbehold om
endringer i fremdriftsplanen pga usikkerhet knyttet til Korona-situasjonen.

Utviklingsavtalene
I 2020 skal ni utviklingsavtaler justeres/reforhandles for en forlengelse til utgangen av 2022.
Dette gjelder UiT, Nord, NTNU, UiB, HVL, UiS, USN, UiO og HINN.
Det legges ikke opp til et felles møte for disse institusjonene, men hver enkelt vil bli invitert til
et dialogmøte via videokonferanse. Vi tar kontakt med hver enkelt institusjon for å avtale
tidspunkt.
Institusjonene vil også få skriftlig tilbakemelding på første utkast etter dialogmøtet. Vi vil gi
frist til 12. oktober for å levere endelig utkast til justert/revidert utviklingsavtale, dersom ikke
annet er avtalt med den enkelte institusjon.
Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef
2

Siri Waalen Bogen
seniorrådgiver
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Vår ref

Dato

16/3902-63

28.november 2019

Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler
med virkning fra 1. januar 2020
Det vises til brev av 14. desember 2018 vedr. styrehonorarene ved de statlige
universitetene og høyskolene.
Departementet har nå foretatt en regulering av honorarsatsene, som vil være
gjeldende fra 1. januar 2020. De nye satsene er som følgende:

Styreverv

Eksterne styreledere
Ekstern styreleder
NTNU
Øvrige
styremedlemmer
Varamedlemmer til
styret

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Grunngodtgjørelse
pr. år
kr.119.200
kr.162.600

Honorar pr. styremøte der man deltar
Styremøter inntil
Heldagsstyremøter
4 timer
kr.10.800
kr.16.300
kr.10.800
kr.16.300

kr. 65.000

kr.7.600

kr.10.800

0

kr.7.600

kr.10.800

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling
Eierskap høyere
utdanning og
forskning

Saksbehandler
Gunnar Havnerås
22 24 75 32
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Møtehonorar for det enkelte styremøte utbetales til styremedlemmer som har vært til
stede på styremøtet.
Det presiseres at det ikke gis egen godtgjørelse for møter avholdt på ekstraordinært
vis, for eksempel telefon-/ video- eller skriftlig møte. Deltagelse i og forberedelse til
slike møter forutsettes dekket av grunngodtgjørelsen. Det samme gjelder deltagelse
på andre arrangementer og møter i egenskap av å være styremedlem.
For øvrig viser vi til departementets brev av 8. desember 2016.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Gunnar Havnerås
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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