
 
 

Vi gjør oppmerksom på at det er møteplikt for alle instituttillitsvalgte (ITV) 
Dersom du skal forlate møtet før det er ferdig må du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.  
Dersom du ikke kan møte opp MÅ du gi beskjed til Per Kristian eller Elin før møtet.  
* = Alle vedlegg blir sendt ut digitalt!  
 

MØTEINNKALLING  
til Studentrådet HFs møte  
 
Dato  Tirsdag 18.09.18  
Tid Kl. 16.15  
Sted Aud. D9  
  
 
Studentrådet HFs saker:   
 
 Konstituering av møtet  
 
Ref-sak 14/18 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 28.08.18 *  
Ref-sak 15/18 Saker fra studenttillitsvalgte. Orientering fra FTVene  
 
O-sak 8/18  Orakeltjenesten som innleder  
 (Psykososiale tjenester plan B, evt neste møte) 
 
HF-sak 29/18 Høring om forskrift om godskriving og fritak i høyere utdanning * 
HF-sak 30/18 Forslag til reviderte retningslinjer ved behandling av fuskesaker * 
HF-sak 31/18 Høring om politikk for digitalisering og prosessutvikling 2018-2021 * 
HF-sak 32/18 Eventuelt  
 Evaluering av møtet  
  
 
 
Studentrådet HF 
 
Per Kristian R. Berget  Elin Juliussen 
Leder   førstekonsulent  
 
 
  



 
 
 

  
 
KAFFE/KAKE-TIL-MØTENE-LISTE – HØSTEN 2018  
 
FTVene 28/8 
Historiske studier ARK  4/9 
Filosofi og religionsvitenskap (IFR) 18/9 
Kunst- og medievitenskap (IKM) 2/10 
Tverrfaglige kulturstudier (KULT) 16/10 
Europastudier  30/10 
HTV ILU 16/11 
Musikk  27/11 
Språk og litteratur   
Historiske studier DRV   
  

 
De som ikke får tildelt ansvar nå i høst, må regne med å få dette til våren.  
Ansvar kan byttes internt, men gi gjerne FTVene/Elin beskjed om det. 
 
 



 

 
REFERAT 
Studentrådet HF sitt møte tirsdag 28.08.18  
kl 16.15 i rom D2/D107  
 
 
Møteleder:  Per Kristian Røkkum Berget  
Referent:  Karoline Jermstad   

 
Studentrådet HFs medlemmer: 
Fakultetsansvarlig Karoline Nygård Jermstad 
Internt ansvarlig Per Kristian Røkkum Berget 
Kommunikasjonsansvarlig Sondre Rekdal  
Læringsmiljø ansvarlig Annbjørg Pasteur Stø  
Musikk  David Brüggemann 
Kunst og medievitenskap (IKM) Sindre Sierk Rian 
Språk og litteratur (ISL) Anja Liberg Forsbakk 
Språk og litteratur (ISL) Sandra Haltbakk  
Historiske studier DRV Tor-Einar Siebke  
Religionsvitenskap (IFR)  Eivind Rindal  
Filosofi (IFR)  Mona Simers Mehus  
KULT  Maria Langenes Martinsen  
KULT  Martine Helene Hanssen Beck 
Europastudier Gina Bjelland  
HTV HF Gustav Hopen  

 
Meldt fravær:  
Historiske studier DRV Maria Helene Hanssen Beck  
Musikk  Esther Torsvik Gieselmann 
Europastudier  Tobias Røed 
Språk og litteratur (ISL) Håkon Gravem Isaksen  

 
Ikke møtt:  
Historiske studier ARK Johanne Berger 
Historiske studier ARK Tone-Merete Øverby 
Kunst- og medievitenskap (IKM) Marvel Leonhardsen   

 
Observatører:  
Studenttinget Sindre Alvsvåg  

 
Konstituering av møtet 
 Innkallingen ble godkjent.   
 Møteleder og referent valgt.  
 
  
Ref-sak 13/18 Saker fra Studentrådsrepresentantene. Orientering fra FTVene  
STi Sindre Planlagt tillitsvalgtkonferansen 
IFR  Har ansatt ny instituttleder, skal ha nye ansettelser, ett vikariat og mange i 

exphil  
ISL  Skal ha ansettelse på spansk og fransk 
Historie ARK  
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Musikk  Vært på ledermøte, blitt oppretta nytt masterprogram (MCT) på 
musikkteknologi  

KULT  Skal på ledermøte  
Historie DRV  Har hatt ansettelse 
EURO  Fikset eksamener som overlappet 
HTV HF Vært på ledermøte, vært med på utvalg, blæsta i fadderuka   
FTV Sondre  Jobbet med Vrimledagen og nettsider  
FTV Per Kristian Jobbet med seminar og nettsider 
FTV Karoline  Jobbet med masteravtalesak  
FTV Annbjørg  Jobbet med varslingssystemsaken  
  
 
O-sak 0/18 Helsesøster kom og orienterte om tilbudet  
  
HF-sak 25/18 Møtedatoer for høsten 2018  
 Godkjent:  4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11 og evt 27/11 
 
HF-sak 26/18 Pedagogiske komiteer høsten 2018  
 ITVer har valgt seg imellom hvem som skal sitte i pedagogisk komite på deres 

institutt.  
 
HF-sak 27/18 Høring om arealkonseptene for NTNU  
 Når det gjelder ansattes arealer, så kan cellekontor kan være viktig for 

veiledning, ressurser til veiledning, og ansattes konsentrasjonsarbeid. I et 
åpent kontorlandskap kan det oppstå vanskeligheter for den enkelte student, 
da det kan føles forvirrende og kanskje utrygt om studenten må forholde seg 
til forskjellige arealer for å finne fram til enkeltpersoner på program/institutt. 
Det bør altså være enkelt å finne fram til f.eks. studieveileder. 

 Et åpent kontorlandskap kan derimot bidra til synlighet og åpenhet. Her er det 
viktig å påpeke at ulike studieprogram har ulike behov, og man kan ikke finne 
én modell som passer for hele NTNU. 

 Når det gjelder problemstillingen om tverrfaglighet for BA-studenter og faglig 
nærhet for MA-studenter, bør dette også være åpent for forskjeller mellom 
program/institutt. BA-studenter må ha faglig tilhørighet fra første dag. 

 Idrettsbygget på Dragvoll må kompenseres for i nye campus. Dette går både 
på idrettstilbud og flerbrukshall som nå brukes til f.eks studentmottak. 

 Studentrådet HF syns det er bekymringsverdig at studentdemokratier og 
studentfrivillighet ikke er nevneverdig omtalt i rapporten. 
 

HF-sak 28/18 Eventuelt 
Sindre  Spør om når vi skal ha valguke. Vår valguke blir i uke 43 og 44.  
Karoline Spør om tannhelserefusjon bør skje elektronisk, og skal sende inn kommentar 

om dette til Velferdstinget. 
Per Kristian  Informerer om at ITVene får epost om når de kan sitte kontorvakt, og at alle 

må ordne tider til dette.  
  
 Møtekritikk  
 Innspillene tas til etterretning.  
  
 Møtet ble hevet 18.10   
 
  
Per Kristian Røkkum Berget    Karoline Jermstad             
møteleder (sign.) referent (sign.)  



 

 
 
 

  
Til: 

Studenttinget 
Fra: 

Studentrådet HF  
Kopi til: 

 
Gjelder: 

Høringssvar på rapport om arealkonsepter for NTNU 
Saksbehandler: 

Karoline Jermstad 
Dato: 29.08.18 Signatur: Karoline Jermstad Arkiv:   

 

 
Når det gjelder ansattes arealer, så kan cellekontor kan være viktig for veiledning, ressurser til 
veiledning, og ansattes konsentrasjonsarbeid. I et åpent kontorlandskap kan det oppstå vanskeligheter 
for den enkelte student, da det kan føles forvirrende og kanskje utrygt om studenten må forholde seg 
til forskjellige arealer for å finne fram til enkeltpersoner på program/institutt. Det bør altså være 
enkelt å finne fram til f.eks. studieveileder.  
 
Et åpent kontorlandskap kan derimot bidra til synlighet og åpenhet. Her er det viktig å påpeke at ulike 
studieprogram har ulike behov, og man kan ikke finne én modell som passer for hele NTNU. 
 
Når det gjelder problemstillingen om tverrfaglighet for BA-studenter og faglig nærhet for 
MA-studenter, bør dette også være åpent for forskjeller mellom program/institutt. BA-studenter må 
ha faglig tilhørighet fra første dag.  
 
Idrettsbygget på Dragvoll må kompenseres for i nye campus. Dette går både på idrettstilbud og 
flerbrukshall som nå brukes til f.eks studentmottak.  
 
Studentrådet HF syns det er bekymringsverdig at studentdemokratier og studentfrivillighet ikke er 
nevneverdig omtalt i rapporten.  
 

 
POSTADRESSE: TELEFONER: GATEADRESSE: 
NTNU Dragvoll FTR: 73 59 01 85 Universitetssenteret på Dragvoll 
7491  TRONDEHIM Konsulent: 73 59 67 42 Trondheim 



 
 

 HF-sak 29/18 
 
Saksbehandler: Karoline N. Jermstad   
 
 
 
Høring om godskriving og fritak i høyere utdanning  
 
 
 
Pga kort høringsfrist må denne tas på e-post for å rekke fristen.  
De vil bli en kort gjennomgang på møtet om hva vi sendte inn.  
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Avdeling for utdanningskvalitet 
 

Dato 
16.08.2018 

Referanse 
2018/23372/KJERSM 

 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
 
7491 TRONDHEIM 

E-post: Høgskoleringen 1, 
Hovedbygningen 

+47 73 59 50 00 Kjersti Møller 
postmottak@ntnu.no Telefaks 
http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47  

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

 

Notat 

Til: FUS, Fakultet for arkitektur og design, Det humanistiske fakultet, Fakultet for 
medisin og helsevitenskap, FUL, Fakultet for økonomi, FUI, Fakultet for 
samfunns- og utdanningsvitenskap, Fakultet for naturvitenskap, Fakultet for 
informasjonsteknologi og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, 
Avdeling for studieadministrasjon, Avdeling for studenttjenester, Studenttinget 

 

Kopi til:  
 

Fra: Avdeling for utdanningskvalitet 
 

Ny forskrift om godskriving og fritak i høyere utdanning - høring 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om ny forskrift om godskriving og fritak etter uhl. § 3-5 på 
høring.  Forskriften omhandler utdanning og/eller kompetanse kan inngå som del av en ny utdanning, uten 
at studenten må ta tilsvarende læringsinnhold på nytt. Søknader om fritak eller godskriving skal behandles 
etter forvaltningsloven, hvilket betyr at alle søknader skal realitetsbehandles, kan påklages til klagenemnd, 
og avslag skal begrunnes. Læringsutbyttet for studieprogram eller emnet skal være et sentralt utgangspunkt 
for vurdering av søknader om godskriving eller fritak. 
 
Under følger et sammendrag av forslagene. 
 
Virkeområde - § 1 
Departementet presiserer i § 1 at «annen utdanning» er ment å referere til utdanning tilbudt ved annen 
utdanningsinstitusjon uavhengig av utdanningens innhold, samt gjelder alle nivå, og har følgelig endret 
ordlyd.  
 
Definisjoner – § 2 
Forslag til ny forskrift er et forsøk på å blant annet gi tydeligere definisjoner av begrepene «godskriving» og 
«fritak», jf. at disse ofte misforstås i sektoren. Departementet kommer også med en definisjon av begrepet 
«realkompetanse». 
 
Godskriving 
Det følger av uhl. § 3-5 første ledd at institusjoner under uhl skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener 
eller prøver fra tilsvarende institusjoner med samme antall studiepoeng, i den utstrekning de oppfyller de 
faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. De faglige kravene angis i 
studieplan. Dette betyr at utdanning fra utlandet og fagskole faller utenfor første ledd, og må eventuelt 
vurderes etter uh.l § 3-5 annet eller tredje ledd. Studenten har normalt krav på å få godskrevet sin utdanning 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Dato 
16.08.2018 

Referanse 
2018/23372/KJERSM 

 

tid-for-tid, men kun gitt at de faglige kravene i studieplanen er oppfylt. Det skal imidlertid ikke godskrives 
flere studiepoeng enn det som er oppnådd ved den eksamensavleggende institusjonen, og det kan ikke gis 
flere studiepoeng for en eksamen enn det som fremgår av planen for utdanningen der det godskrives. 
 
Fritak 
Etter uhl. § 3-5 annet ledd kan det gis fritak for deler av utdanningen på grunnlag av annen utdanning som 
ikke oppfyller vilkårene i første ledd, for eksempel utenlandsk utdanning, realkompetanse eller 
fagskoleutdanning. For at søknad om fritak skal kunne innvilges, må søkerens kompetanse vurderes som 
likeverdig med læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen eller 
 
Tilknytningskravet - § 3 
For at en institusjon skal kunne tildele en grad og utstede vitnemål, må i tillegg 60 av studiepoengene som 
inngår i graden/studieprogrammet være avlagt ved institusjonen. Dette gjelder også for tildeling av vitnemål 
der godskrevne emner inngår i tidligere fullført grad/studieprogram (gjenbruk). Også i slike tilfeller skal 
minst 60 av studiepoengene være nye og avlagt ved den vitnemålsutstedende institusjonen. Departementet 
presiserer i forskriftsutkastet at det er en forutsetning at utdanningen og/eller kompetansen som godskrives 
eller det gis fritak for er i samsvar med de faglige kravene for graden, slik at det samlede læringsutbyttet for 
studieprogrammet er likt det som gjelder for dem som tar hele utdanningen ved institusjonen.  
 
Krav ved tildeling av flere grader på delvis samme grunnlag - § 4 
De samme studiepoengene kan telle med i to grader, med den begrensning at studenten må ha 60 nye 
studiepoeng for å få nytt vitnemål/ny grad. Og det skal klart fremkomme av det nye vitnemålet hva som 
inngår i grad det tidligere er utstedt vitnemål for, og hvilke studiepoeng som er nye. Ny fagkrets skal 
tilfredsstille faglige krav og institusjonen kan kreve 90 nye studiepoeng for å få ny grad/vitnemål. 
Tilknytningskravet gjelder uavhengig av omfanget av graden. Det presiseres at den nye graden skal ha en 
annen faglig fordypning, og institusjonen kan selv fastsette hvilke deler av graden som skal være nye. Det 
samlede læringsutbyttet skal være likeverdig det som gjelder for de som tar hele utdanningen ved 
institusjonen.  
 
Unntak – fellesgrader og rammeplanstyrte studier - § 5 
Tilknytningskravet oppfattes som et absolutt krav, med unntak av for fellesgrader. I dag er ikke 
rammeplanstyrte utdanninger omfattet av unntaket og spørsmålet om tilknytningskravet spesielt har 
kommet opp i forbindelse med overgang fra helse- og sosialfaglige videreutdanninger til mastergrader innen 
samme fagområde. I de tilfeller der det bare gjenstår en mindre del av det totale læringsutbyttet på 
masternivå studenter med rammeplanregulert videreutdanning må ta for å oppnå en mastergrad, får 
tilknytningskravet utilsiktede virkninger. Departementet mener at det bør legges til rette for at overgang fra 
rammeplanstyrte videreutdanninger til mastergradsutdanninger på samme område. 
 
Vi ber høringsinstansene om innspill til høringssvar innen 20.september 2018 til undertegnede. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Kjersti Møller 
seniorrådgiver 
 



 
 

 HF-sak 30/18 
 
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget    
 
 
 
Høring om forslag til retningslinjer for behandling av fuskesaker 
 
Diskusjonsspørsmål:  
 
1.  Sikres den mistenkte (studenten) rettferdig og rimelig behandling gjennom de 

foreslåtte retningslinjene? Er studentens rettigheter ivaretatt?  
 
2. Er språket konsist og forståelig? Er det lett å forstå hva som utgjør fusk?  
 
3.  Er retningslinjene for saksbehandling oversiktlig og forståelig presentert?  
 
4.  Andre spørsmål/innspill?  
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Avdeling for utdanningskvalitet    
 

Dato 
08.08.2018 

Referanse 
2018/25788/AMS 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler  
7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 11 Anne Marie Snekvik
 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks  
 http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen + 47 73 59 80 90 Tlf: + 47 73 59 52 94 

 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

Notat     

Til: Fakultetene, Studenttinget, forvaltningsutvalgene FUS, FUL og FUI, Avd. for 
studieadministrasjon, Avd. for studenttjenester, Seksjon for etter- og videreutdanning, 
Internasjonal seksjon, Seksjon for utdanning Gjøvik, Seksjon for utdanning Ålesund, 
sekretæren i klagenemnda  

Kopi til: Kjersti Møller UK, Grete Ulsrud SA-Gjøvik, Marie Indahl SA-Ålesund 

Fra: Avd. leder Berit Kjeldstad, Avdeling for utdanningskvalitet   

Signatur:                 

 

     
I samsvar med fullmakt er dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
 
 
 

Høringsnotat – forslag til reviderte retningslinjer – behandling av fuskesaker 
 
Universitets- og høyskoleloven har bestemmelser om hvilke reaksjoner fusk kan føre til (§§ 4-7 og 
4-8). Eksamen kan bli annullert og studenten kan bli utestengt for inntil ett år.  
 
Det er NTNUs klagenemnd som kan vedta annullering og utestenging. Klagenemnda består av en 
ekstern leder som er jurist, to vitenskapelig ansatte og to studentrepresentanter. Studenten kan 
påklage vedtak om annullering og eventuelt utestenging til en nasjonal klagenemnd (Felles 
klagenemnd). Studenter som blir mistenkt for fusk har rett til å uttale seg før det fattes vedtak i 
saken, kan be om møte med saksbehandler og har krav på å få dekket utgifter til advokat fra 
universitetet.   
 
NTNUs retningslinjer for behandling av fuskesaker er fra 2006, og det er behov for å revidere denne. 
Det har ikke vært vesentlige endringer i UH-lovens bestemmelser så nytt forslag bygger i stor grad 
på gjeldende retningslinjer, men med visse tilpasninger i forhold til hva som betraktes som fusk og 
hvordan sakene skal behandles. Retningslinjene består av to deler; del 1 som omhandler hva som er 
fusk og hvilke konsekvenser fusk kan få og del 2 som gjelder saksbehandlingen.   
 
Etter NTNUs delegasjonsreglement er det rektor som fremmer saker om fusk for klagenemnda. Etter 
fusjonen med høyskolene er dette organisert slik at det er en saksbehandler i fellesadministrasjonen  
på hver av campusene Trondheim, Ålesund og Gjøvik som forbereder sakene for klagenemnda.  
 
Styret har delegert myndighet til rektor til å fastsette retningslinjer for behandling av saker om fusk. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Dato 
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Referanse 
2018/25788/AMS 

 

 
Vi ber om synspunkter på forslaget til retningslinjer, senest innen 26. september 2018. 
 
Vedlegg:  
 
Utkast til Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 

 
Gjeldende retningslinjer er tilgjengelig på følgende nettside: 
 
https://www.ntnu.no/studieavd/dok/retningslinjer_fusk.pdf 
 
 
   
    

https://www.ntnu.no/studieavd/dok/retningslinjer_fusk.pdf


     
 
     

 
 
Utkast pr 8. august 2018 (ephorte sak 2018/25788) 
 
Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til 
eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) 
 
Fastsatt av Rektor ved NTNU den xxxxxxxx, jf. NTNUs studieforskrift § 6-4 (4) 
 
 
Innledning    
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ser alvorlig på fusk. Det er et grovt 
tillitsbrudd overfor institusjonen og usolidarisk overfor medstudenter. Fusk vil også bidra til å gi 
omverdenen et uriktig inntrykk av kandidatens kunnskap og kompetanse. Både av hensyn til 
fremtidige arbeidsgivere, universitetets omdømme og medstudenter må fusk møtes med sterke 
reaksjoner.  
 
Lov om universiteter og høyskoler1 har bestemmelser om fusk/forsøk på fusk2.  Både fusk og forsøk 
på fusk (heretter kalt fusk) kan medføre at eksamen blir annullert.  Det kan også medføre at studenten 
blir utestengt fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under 
loven i inntil ett år. Fusk vil således kunne medføre alvorlige konsekvenser for studenten.  
 
NTNUs styre har delegert til klagenemnda å fatte vedtak om annullering og utestenging i saker om 
fusk, jf. forskrift om studier ved NTNU, vedtatt 08.12.15 § 6-1 (2).   
 
Retningslinjenes del 1 definerer fusk, gir eksempler på fusk ved ulike vurderingsformer og sier hvilke 
konsekvenser fusk kan få. Del 2 omhandler saksbehandlingen i fuskesaker og hvilke rettigheter 
studenten har dersom det oppstår mistanke om fusk.   
 
Retningslinjene gjelder for alle studenter ved NTNU, herunder privatister. De gjelder også for 
eksamener i opplæringsdelen i doktorgradsutdanningen. Retningslinjene bruker begrepet «studenter» 
om alle disse gruppene.    
 
 
Universitetets plikt til å informere - studentens plikt til å vite 
 
Manglende kjennskap til reglene om fusk fritar ikke for ansvar. Det må derfor finnes lett tilgjengelig 
informasjon om hvordan studentene skal forholde seg for ikke å bli mistenkt for fusk. Det skal være 
informasjon på NTNUs nettsider om fusk. Retningslinjene skal være tilgjengelig på internett.  
   
 
Del 1. Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan fusk få 
 
                                                 
1 Lov av 01.04.05 nr. 15 
2 §§ 4-7 og 4-8 



  
  
  

2 
 

1.1. Definisjon av fusk 
Retningslinjene definerer fusk som en opptreden i strid med NTNUs regler for eksamensavvikling, og 
som på en urettmessig måte kan føre til at studentens resultater blir vurdert bedre enn ellers. 
 
Universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) a og b fastsetter at:  
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  
 
b) forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse 
med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, 
eller under gjennomføring av vedkommende kurs.  

 
§ 4-7 (1) a og b dekker  
-fusk ved oppmelding til eksamen eller adgang til kurs  
-fusk ved obligatoriske aktiviteter  
-fusk i forbindelse med eller under gjennomføring av eksamen  
-fusk før eksamen eller prøve er endelig sensurert   
-fusk ved gjennomføring av kurs  
 
Når det gjelder fusk i forbindelse ved gjennomføring av eksamen, definerer retningslinjene 
”eksamen” fra og med større obligatorisk arbeid som kreves for å få adgang til å avlegge eksamen til 
og med en avleggelse av selve eksamen. Hvis det skal være kontroll av hjelpemidler før 
eksamensstart, vil også denne delen være omfattet av «gjennomføring» av eksamen. Fusk forut for 
endelig sensur vil omfatte tilfeller der studenten etter eksamen forsøker/greier å endre sin besvarelse. 
Dette kan også skje etter sensur, dvs. at den sensurerte oppgaven blir endret, studenten klager over 
eksamenskarakteren, og den endrede besvarelsen går til klagekommisjonen.  
 
1.2 Eksempler på hva som kan være fusk 
Emnebeskrivelsen3 angir vurderingsformen ved den enkelte eksamen. Retningslinjene skal kunne 
benyttes ved ulike vurderingsformer. Dersom det oppstår tilfeller som ikke direkte er omtalt i 
retningslinjene, vil saken likevel kunne behandles i samsvar med disse. Vurderingsformene kan i 
hovedsak deles inn i to grupper:  
 
a) Eksamen under tilsyn   
b) Eksamen uten tilsyn, f.eks. masteroppgave/hovedoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, 
hjemmeeksamen  
 
a) Eksamen under tilsyn 
Ved eksamen er det ikke tillatt å bruke eller å ha med hjelpemidler som ikke er oppført på 
eksamensoppgaven eller fastsatt i emnebeskrivelsen. Alt annet, som har faglig interesse, er derfor 
ulovlige hjelpemidler. Det anses som fusk når en student har med seg eller unnlater å fjerne 
ulovlige hjelpemidler innen eksamensstart. Bokkontroll som skjer før eksamen starter omfattes av 
eksamen. Det er ikke nødvendig at studenten har brukt de ulovlige hjelpemidlene eller blir tatt på 
fersk gjerning i å bruke dem. Det betraktes også som fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig 

                                                 
3 NTNUs studieforskrift § 4-2  
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under eksamen på områder utenfor selve eksamenslokalet, for eksempel ulovlige hjelpemidler 
plassert/gjemt på toalettet osv.  
 
 
Ulovlige hjelpemidler kan f.eks. være:  
• kalkulator eller PC som går ut over det tillatte i innhold/programerbarhet 
• programvare som er installert i forbindelse med digital eksamen som gjør det mulig å få tilgang til 

ulovlige hjelpemidler 
• kommunikasjon med andre om eksamensoppgaven under eksamen   
• mobiltelefon e.l. (dette skal oppbevares på anvist plass under eksamen) 
• studenten sender en annen person for å avlegge eksamen i sitt sted 
• løsark, lapper, minnepenn med pensumrelevant innhold  
• innskrevet/innlimt tekst/ark av faglig interesse i tillatte hjelpemidler som ordbøker, 

formelsamlinger       
• egne kladdeark med allerede "kladdet tekst"  
• pensumbøker eller andre relevante fagbøker  

 

b) Eksamen uten tilsyn, f.eks. masteroppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, hjemmeeksamen  
Fusk i forbindelse med eksamen som foregår uten tilsyn kan f.eks. være:  
• besvarelse som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse 
• besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen 
• besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen uten at referanse  

er oppgitt (selvplagiat) 
• besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person  
• ureglementert samarbeid mellom studenter eller grupper 
• ulovlig å ha skaffet seg adgang til eksamensoppgaven før eksamen, f.eks. ved innbrudd 
• innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv 
• sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som 

er framstilt uten kildehenvisning og/eller klar markering av sitat  
 
Studentene skal lære hvordan de skal bruke kilder og referanser. Studentene skal gjøres kjent med 
hvilke regler som gjelder for bruk av kilder i forbindelse med eksamener uten tilsyn; 
masteroppgave/hovedoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, hjemmeoppgave o.l. Dette kan 
studentene gjøres oppmerksom på ved utdeling av oppgave, godkjenning av problemstilling, tildeling 
av veileder o.l. Studentene må videre gjøres oppmerksom på at manglende kildehenvisninger og/eller 
manglende markering av sitat kan medføre mistanke om fusk. 
 
En student som tar høyere utdanning har selv plikt til å sette seg inn i reglene som gjelder for bruk av 
kilder og sitater. Avskrift uten kildehenvisning eller klar markering av sitat er i prinsippet fusk. Det 
kan likevel være nødvendig i den enkelte sak å vurdere forholdet mellom faglig umodenhet og fusk.   
 
NTNU har et system for plagieringskontroll. Besvarelser som innleveres kan bli kjørt gjennom dette 
systemet for å sammenlignes med tekster på internett og andre oppgaver som er levert ved NTNU og 
kontrollert ved hjelp av plagieringssystemet.  
 
Følgende kan være tegn på fusk/plagiering: 
• endring i stil/format, brudd i nummering 
• manglende sitat/referanser eller bruk av ulike måter å sitere på 
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• den faglige kvaliteten i teksten varierer i stor grad 
 
Følgende er sentralt å vurdere ved mistanke om fusk i masteroppgaver, semesteroppgaver, 
hjemmeoppgaver o.l.: 
• hvor stort er omfanget av tekstlikhet uten kildehenvisning og/eller manglende markering av sitat 
• hvor i besvarelsen er det likhet i tekst (teori, analyse av data, drøfting)  
• er kilden lett omskrevet uten at kilden er angitt 
• er det mulige fusket forsøkt skjult 
 
1.3 Kravet til skyld 
Studenten må ha handlet forsettlig eller grovt uaktsomt for at universitetet kan vedta reaksjoner på 
grunn av fusk. Forsett foreligger dersom fuskehandlingen har vært tilsiktet eller foretatt med 
bevissthet. Det er ikke nødvendig at studenten har hatt til hensikt å fuske.  
 
Hvis det ikke kan sannsynliggjøres at studenten har handlet forsettlig, skal det vurderes om studenten 
har vært grovt uaktsom. Grov uaktsomhet innebærer at det må foreligge en kvalifisert klanderverdig 
opptreden som gir grunn til sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet, jf. forarbeider til loven Ot. 
prp. nr. 40 (2001-2002). Dette innebærer at eksamen kan bli annullert og studenten utestengt selv om 
det ikke er ført bevis for at studenten har opptrådt forsettlig eller hatt til hensikt å fuske. 
 
1.4 Konsekvenser etter universitets- og høyskoleloven 
Etter universitets- og høyskoleloven kan en student som fusker få den aktuelle eksamen annullert. I 
tillegg kan studenten bli utestengt fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved de 
andre institusjonene som går inn under universitets- og høyskoleloven i inntil ett år. 
 
a) Annullering etter universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1) a og b  
Den mildeste form for reaksjon er annullering av eksamen. Annullering alene benyttes i de minst 
alvorlige tilfeller av fusk. Vedtak om annullering treffes av klagenemnda med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmer.  
 
En eksamen som blir annullert teller som ett forsøk.  
 
b) Utestenging etter universitets- og høyskoleloven § 4-8 (3)  
Etter universitets- og høyskoleloven § 4-8 (3) kan en student som har fusket utestenges fra 
institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitets- og 
høyskoleloven i inntil ett år. Et slikt vedtak fattes av klagenemnda med minst to tredelers flertall.4  
 
Vedtak om utestenging iverksettes normalt umiddelbart og omfatter resten av semesteret, henholdsvis 
resten av semesteret og hele neste semester ved utestenging i to semestre. Vedtaket kan også 
iverksettes fra og med påfølgende semester slik at det i realiteten blir ett, eventuelt to semestre.  
 
Utestenging i ett eller to semestre skal ha mest mulig reell effekt i ett henholdsvis to semestre. I saker 
hvor klagenemnda mener utestenging i to semestre er riktig, men hvor dette på grunn av 
studieopplegget vil føre til reelt tap av tre semestre, bør man i stedet vurdere å utestenge i ett 
semester.  
 
Vedtak om utestenging betyr at studenten ikke kan gå opp til eksamen og heller ikke kan følge 
undervisningen. Studentens brukerkonto og adgangskort skal sperres.  

                                                 
4 Universitets- og høyskoleloven § 4-8 (4) 
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Klagenemnda ved NTNU har behandlet en rekke saker om fusk, både om ulovlige hjelpemidler og 
avskrift uten kildehenvisning. Klagenemnda følger samme praksis som den nasjonale klagenemnda 
(Felles klagenemnd) der hovedregelen er annullering av eksamen og utestenging i to semester hvis 
handlingen har vært forsettlig og utestenging i ett semester ved grov uaktsomhet. Utestenging 
innebærer utestenging fra NTNU og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen ved de øvrige 
institusjonene som går inn under universitets- og høyskoleloven.  
 
1.5 Medvirkning til fusk 
Forsettlig medvirkning til fusk (dvs. å hjelpe noen til å fuske) kan føre til utestenging etter 
universitets- og høyskoleloven § 4-8 (3). Skyldkravet er forsett hvilket innebærer at det stilles 
strengere krav til skyldgraden for en som har medvirket. Det vil f.eks. være medvirkning dersom en 
student møter for en annen student ved eksamen eller skriver besvarelsen for en annen student.   
 
1.6 Eventuell fullføring av eksamen ved mistanke om fusk  
Når mistanke om fusk oppstår, før eller under eksamen, skal studenten orienteres om dette. Eksamen 
skal gå som planlagt hvis studenten ønsker det, da en eventuell sanksjon ikke kan iverksettes før det 
er fattet vedtak i klagenemnda. Dette gjelder også dersom eksamen i emnet består av flere eksamener.  
Selv om studenten mistenkes for å ha fusket ved en av dem, gjennomføres de øvrige som vanlig 
dersom studenten ønsker dette. Dette kan være hensiktsmessig dersom det senere viser seg at det ikke 
blir fremmet sak om fusk, eller forslag om annullering ikke oppnår flertall i klagenemnda.  
 
Besvarelsen sensureres på vanlig måte. Dette gjelder også ved mistanke om fusk i 
masteroppgaver/hovedoppgaver, semesteroppgaver, prosjektoppgaver, hjemmeoppgaver etc. Ved 
mistanke om fusk får studenten ikke vite karakteren.  Hvis sak om fusk fremmes for klagenemnda, 
forblir sensuren hemmelig. I motsatt fall får studenten opplyst sin karakter som legges inn i 
eksamensprotokollen på vanlig måte. Dersom klagenemnda fatter vedtak om annullering, vil 
studenten ikke bli gjort kjent med sensurvedtaket. Har det blitt fremmet sak for klagenemnda, og 
klagenemnda ikke fatter vedtak om annullering, kan klagenemnda vedta at studenten skal få tilbud 
om ny eksamen. Det er en forutsetning at mistanken om fusk kan ha hatt betydning for studentens 
prestasjon til den aktuelle eksamen og at det er rimelig at studenten får tilbud om ny eksamen.   
 
 
Del 2. Saksbehandlingen 
 
2.1 Saksbehandlingen ved institusjonen  
Der faglærer eller sensor får mistanke om fusk rapporteres dette til instituttet.  Instituttet sender saken 
over til rektor med kopi til fakultetet.  Dersom fakultetet etablerer rutiner for at disse sakene skal gå 
via fakultetet, sender instituttet saken via fakultetet. Oppstår saken ved gjennomføring av skriftlig 
eksamen under tilsyn, rapporterer eksamensinspektøren til Avdeling for studieadministrasjon.   
 
Når mistanke om fusk oppstår, er det viktig straks å  
 
• sikre seg eventuelle bevis  
• notere viktige tidspunkter  
 
Ulovlige hjelpemidler skal beslaglegges på en slik måte at unødvendig forstyrrelse unngås.  
 
Dokumentasjonen skal være så fyldig og nøyaktig som mulig og omfatte alle aktuelle 
saksdokumenter. Hva som er aktuelt vil variere med vurderingsform og fuskemåte. Det kan være:  
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• oppgavesett, eksamensbesvarelse, sensornotater o.l.  
• ulovlige lapper/løsark/notater/ordbok  
• rapport/redegjørelse fra aktuelle personer i saken som eksamensinspektør, sensorer og 

student(er)  
• minnepenn  
• dokumenter som er benyttet ved den antatte fuskingen, studentens besvarelse, aktuelle sider 

fra internett, andre studenters besvarelser.  
• faglærer skal markere tydelig hva som anses som plagiering i studentens besvarelse og hvilke 

kilder dette er fra.    
 
Hvis mobiltelefon blir beslaglagt, skal forholdet rapporteres, men studenten kan få tilbake telefonen 
etter at han/hun har levert besvarelsen. Andre hjelpemidler som blir beslaglagt skal følge saken når 
den blir rapportert. 
 
Rektor fremmer saker om fusk for klagenemnda. Oppgaven er videredelegert til avdelingsleder for 
Avdeling for utdanningskvalitet og Avdeling for studieadministrasjon (heretter de sentrale 
studieavdelingene). Saker som gjelder mistanke om fusk ved campus Gjøvik og Ålesund behandles 
og forberedes for klagenemnda ved henholdsvis Seksjon for utdanning i Gjøvik og Seksjon for 
utdanning i Ålesund. Notatet til klagenemnda skal redegjøre for bakgrunnen for saken, de faktiske 
forhold, hvordan forholdet vurderes og forslag til reaksjon. Dokumentene i saken vedlegges.    
 
2.2 Studentens rettigheter under saksbehandlingen 
Under saksbehandlingen har studenten rett til  
-å bli varslet skriftlig og få uttale seg samt gjøres oppmerksom på retten til å benytte advokat 
-å gjøre seg kjent med dokumentene i saken  
-å be om møte med saksbehandler og/eller møte i klagenemnda og gjøre rede for sitt syn på saken 
 
Dersom mistanke om fusk oppstår under sensureringen, orienterer instituttet studenten om at 
karakteren blir holdt tilbake fordi det er oppdaget uregelmessigheter som skal undersøkes nærmere og 
at studenten vil få brev om saken med nærmere orientering om saksgang og rettigheter og mulighet 
for å uttale seg.  De sentrale studieavdelingene sender forhåndsvarsel i samsvar med 
forvaltningsloven § 16 til studenten. Studenten skal gis en frist på ca 3 uker for å uttale seg. Av 
forhåndsvarselet skal det fremgå hva mistanken gjelder, hva som kan bli konsekvensene, at det er 
NTNUs klagenemnd som kan treffe vedtak i saken og retten til å få dekket advokatutgifter.  
  
Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av 
saksbehandlingen. Studenten har rett til å få dekket utgifter til dette fra universitetet, fra sak om 
utestenging er reist.5 NTNUs praksis er at denne retten inntrer dersom det i forhåndsvarselet er 
orientert om at utestenging kan bli konsekvensen. Dekning av advokatutgifter gjelder etter statens 
salærsats. Dersom det er brukt lengre tid enn hva som er rimelig og nødvendig, kan NTNUs 
klagenemnd sette ned salæret.  
 
2.3 Behandling i klagenemnda 
NTNUs klagenemnd kan fatte vedtak om annullering og eventuelt utestenging. Saken skal behandles 
som sak angående mistanke om fusk, ikke som sak angående fusk. Dette gjelder også dersom 
studenten har innrømmet fusk. 
 
                                                 
5 Universitets- og høyskoleloven § 4-8 (5) 
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Studenten kan påklage klagenemndas vedtak til en nasjonal klagenemnd (Felles klagenemnd) som er 
opprettet av departementet.6 Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretting om vedtaket er 
kommet frem til studenten. Dersom Felles klagenemnd opprettholder klagenemnda ved NTNU sitt 
vedtak, kan studenten bringe vedtaket inn for prøving ved Sør-Trøndelag tingrett.7 Søksmål må være 
reist innen 3 måneder etter at endelig vedtak foreligger.  
 
2.4 Oppfølgning av klagenemndas vedtak 
Saksbehandler i de sentrale studieavdelingene orienterer studenten om vedtaket samt aktuelle enheter 
ved universitetet avhengig av hva vedtaket går ut på. Hvis vedtaket gjelder utestenging skal IT-
avdelingen (brukerkonto) og Avdeling for campusservice (adgangskort) orienteres i tillegg til 
fakultetet, instituttet, Avdeling for studieadministrasjon og eventuelt Internasjonal seksjon hvis 
forholdet gjelder en utenlandsk student. I orienteringen til studenten om vedtaket skal det fremgå at 
utestengingsperioden blir registrert i RUST, som er et eget register for utestengte studenter, at 
studenten har rett til å klage på vedtaket, klagefrist, hvem som er klageinstans, hvor eventuell klage 
skal sendes og at studenten i samsvar med forvaltningsloven §§ 18 og 19 har rett til innsyn i 
dokumentene.  
 
Avdeling for studieadministrasjon skal registrere annullering av eksamen i FS og vedtak om 
utestenging i RUST. Fakultet og institutt skal, ved vedtak om utestenging, påse at studenten ikke  
leverer oppgaver e.l. i den perioden studenten er utestengt. 
 
Vedtak iverksettes straks. Studenten kan be om utsatt iverksettelse av vedtaket til klagefristen er ute 
eller klagen er endelig behandlet. Anmodning om utsatt iverksettelse skal avgjøres så snart som 
mulig. Utsatt iverksettelse avgjøres av klagenemnda eller klagenemndas leder hvis det er lang tid til 
neste møte i klagenemnda.   
 
Etter vedtak om annullering skal eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakeleveres institusjonen.  
Klagenemndas vedtak om annullering er, så snart det er endelig, tvangsgrunnlag.8  
  
2.5 Taushetsplikt og behandling av personopplysninger 
Den enkelte saksbehandler har taushetsplikt.9 Det samme gjelder sensorer og eksamensvakter.  Også 
medlemmene i klagenemnda har taushetsplikt. Taushetsplikt medfører en plikt til aktivt å hindre at 
andre enn de som behandler saken får tilgang til eller kjennskap til opplysningene. Opplysninger som 
er undergitt taushetsplikt er unntatt offentlighet.10 
 
NTNU har hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-15 for å behandle personopplysninger i 
forbindelse med fuskesaker. Institusjonens saksbehandlings- og arkivsystem skal brukes ved 
behandling av personopplysninger. Opplysninger i fuskesaker, som kan identifisere en student, skal 
ikke sendes på e-post. 
 
2.6 Foreldelse 

                                                 
6 Forskrift av 10.10.2005 nr. 1192 om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter universitets- og 
høyskoleloven § 4-7 til § 4-10 
7 Universitets- og høyskoleloven § 4-11 
8 Universitets- og høyskoleloven § 4-7 (5) 
9 Forvaltningsloven av 10.02.1967 § 13, 1. avsnitt nr. 1 
10 Offentleglova av 19.06.2006 § 13 
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Adgang til å annullere eksamen foreldes ikke.11  Fusk kan derfor tas opp og forberedes med sikte på 
annullering, selv om det avdekkede forhold ligger tilbake i tid og studenten har forlatt universitetet. 
Ligger forholdet langt tilbake i tid, må man vurdere om det er rimelig å ta opp saken.   
 
2.7 Anmeldelse av straffbare forhold 
Hvis det i forbindelse med en fuskesak avdekkes straffbare forhold, har rektor på vegne av 
institusjonen, myndighet til å anmelde dette. 
 
2.8 Varsel fra tredjepart om mistanke om fusk 
Dersom noen ved universitetet får henvendelser fra tredjepart (dvs. fra utenforstående som ikke 
ordinært rapporterer om fusk) som mener det kan foreligge fusk skal dette meldes til rektor. Dette kan 
f.eks. gjelde masteroppgaver som ligger på nettet eller spørsmålet kan oppstå i andre sammenhenger. 
Rektor skal bekrefte overfor melderen at henvendelsen er mottatt og undersøke saken. Med mindre 
melderens egne arbeider er utnyttet, får melderen ikke partsrettigheter og skal ikke gis opplysninger 
om saken eller innsyn i saksdokumenter. Dette gjelder også hvis klagenemnda fatter vedtak i saken 
og hvis klagenemndas vedtak blir påklaget til Felles klagenemnd.   
 
 
Ikrafttredelse 
Retningslinjene trer i kraft straks og erstatter retningslinjene som ble vedtatt 12.10.2006. 
 

                                                 
11 Universitets- og høyskoleloven § 4-7 (4) 
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Utdanningsutvalget  
Forskningsutvalget 
Innovasjonsutvalget 
FUS, FUI, FUL 
Fakulteter og adm. enheter på NTNU 
Hovedsammenslutningene på NTNU 
Hovedverneombudet på NTNU 
Studenttinget NTNU 
 
 
  

Høring - Politikk for digitalisering og prosessutvikling 2018-2021 
 
Organisasjonsdirektøren nedsatte i desember 2017 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å 
utarbeide en digital politikk for NTNU. Arbeidsgruppen har nå utarbeidet forslag til politikk. 
Det har vært til drøfting i dekanmøtet 13. august i år og sendes nå ut på høring.  
 
Arbeidsgruppen er ledet av Monica Rolfsen, fakultet for økonomi. Øvrige deltakere er:  

Torbjørn Karl Svendsen, IE  
Liv Alfhild Unhjem, SU fakultetet  
Letizia Jaccheri, IDI  
Guttorm Sindre, IDI  
Aud Magna Gabrielsen, Rektors stab  
Martin Fjeldvær, Kommunikasjonsavdelingen  
Marte Daae-Qvale Holmemo, HR-avdelingen  
Anja Beate Skogheim Andersen, Studenttinget   
Morten Kvamme, tillitsvalgt Akademikerne  
Morten Mørch, tillitsvalgt YS  
Tord M. Talmo, tillitsvalgt Forskerforbundet  
Iver Johnsen, tillitsvalgt NTL  

  
Jan Eirik Eggan og Roar Aspli fra IT-avdelingen har utgjort sekretariatet.  
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Politikk for digitalisering og prosessutvikling   
Arbeidsgruppen mener det er viktig å tydeliggjøre at digitalisering er et virkemiddel for 
grunnleggende endringer i arbeidsformer, arbeidsprosesser og arbeidsinnhold som kan 
gjøre NTNU bedre i stand til å nå målene om høy kvalitet og relevans for hele 
virksomheten. Derfor har vi utvidet den digitale politikken til også å omfatte 
prosessutvikling. I tråd med dette foreslår arbeidsgruppen å integrere det operative 
arbeidet med digitalisering og prosessutvikling, og at dette organiseres gjennom et 
tverrfaglig program med et programstyre og et tverrfaglig sekretariat som erstatter dagens 
digitaliseringsprogram. 
 
Denne tilnærmingen understøttes av «Digitaliseringsstrategi for universitet- og 
høgskolesektoren» fra Kunnskapsdepartementet 2017, som har vært et sentralt 
utgangspunkt for arbeidet med politikken. Strategien definerer digitalisering på følgende 
måte:     

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det 
handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og 
pålitelige».  

 
Her vektlegges at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et middel til å fornye, forenkle 
og forbedre. Dette innebærer å forbedre det virksomheten allerede gjør på en smartere, 
bedre og raskere måte. I tillegg kommer at digitalisering skal føre til nye og bedre 
tjenester. Dette kan være noe helt nytt, slik at digitalisering åpner for nye tjenester man 
ikke har tilbudt tidligere. Det tredje momentet er at tjenestene skal være enkle å bruke, 
effektive og pålitelige. Dette betyr å ha et brukerperspektiv, det skal være effektivt og 
tidsbesparende, og det stilles krav om sikker drift.  
 
I NTNUs strategi er digitalisering omtalt i avsnittet om universitetets utviklingsevne. Det 
vektlegges at NTNU skal ha brukervennlige og effektive støttesystemer, ansatte og 
studenter skal tilbys fremtidsrettede digitale tjenester der brukerens behov står i sentrum, 
hensyn til sikkerhet og personvern er ivaretatt, og det skal støtte opp under helhetlige, 
standardiserte rutiner og arbeidsprosesser.  
 
 
Utviklingsplan etter at politikken er vedtatt 
Mandatet (ephortesak 2018/28115) for arbeidet ble fastsatt i desember 2017. I løpet av det 
siste året har det foregått en prosess i regi av Avdeling for virksomhetsstyring for å avklare 
innhold i ulike styringsdokumenter ved NTNU, og styresak 17/18 Planleggingsrammer og 
budsjettfordeling for 2019 og langtidsperioden inneholder standard mal for politikker. 
Saken presenterer styrende dokumenter på to nivåer: 
 

1. Politikker  
 Overordnede prinsipper, krav og føringer  
 Myndighet, roller og ansvar  

 

https://studntnu.sharepoint.com/:w:/s/TeamSite/4173/EeHfrO7AaLJKruwmhfuKXGEB5ffbG0cVycNO0wOI5OU_eg?e=ua3Rv2
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
 

Vår referanse 
 

 

 
 

 

 
 

2. Utviklingsplaner 
 Konkrete målsettinger og planlegging av konkrete tiltak  

 
Arbeidsgruppen har justert sitt arbeid i henhold til rammene presentert i styresaken og 
utformet et politikkforslag som gir ledelsesforankring og legitimitet for de som skal 
gjennomføre tiltak. Etter at Politikk for digitalisering og prosessutvikling er vedtatt, skal det 
utarbeides en utviklingsplan for området. Dette skal være en rullerende plan som 
behandles i PBO-prosessen. Den skal inneholde mål og prioriteringer innenfor 
virksomhetens hovedområder og konkrete tiltak som skal gjennomføres. 
 
Figuren under gir en skjematisk framstilling av politikk, utviklingsplan og program for 
digitalisering og prosessutvikling i forhold til overordnede styrende dokumenter for NTNU.  
 

 
 
Det pågår mye utviklingsarbeid på NTNU og mange opplever utfordringer som kan møtes 
gjennom digitalisering og prosessutvikling. Under arbeidet med politikken har 
arbeidsgruppa sett utfordringer som: 

1. Campusprosjektet innebærer nye muligheter for og forventninger til et teknologisk 
universitet.   

2. Krav til økt omstillingshastighet, krav til brukervennlighet og «kundefokus».  
3. Dagens tjenester til studenter og ansatte er for oppstykket og preget av «siloer» som 

ivaretar ulike delprosesser. En student bør få alt servert ett sted. Det samme gjelder 
ansatte. Hver gruppe ansatte bør ha tilpasset brukergrensesnitt.  

4. Vi er i økende grad avhengig av hverandres kompetanse og ressurser for å utvikle 
bedre løsninger.  

5. Til nå har utviklingsarbeid i stor grad fokusert på den tekniske utviklingen og i for liten 
grad sett på prosessutvikling som helhet. Dette har også ført til at «eierskapet» har 
vært hos IT-avdelingen. Utviklingsarbeid er oppgaver for hele virksomheten.  

6. Utviklingsarbeidet har i for stor grad vært preget av forsinkelser som følge av dårlig 
planlegging og risikovurdering.  

En konkretisering av disse og andre punkter vil bli en oppgave under arbeidet med 
utviklingsplanen, som ulike deler av virksomheten vil bli involvert i. Under denne høringen 
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ber vi høringsinstansene avgrense sine innspill til de forhold som dekkes av 
politikkdokumentet. 
 
 
Høringstema – Politikk for digitalisering og prosessutvikling 
Dette er en åpen høring, og høringsinstansene bes om å gi sine kommentarer og 
endringsforslag til alle deler av politikken. Vi ber om at kommentarer til innholdet i 
underavsnittene adresseres tydelig til det avsnittet kommentaren er knyttet til. 
 
  
Svar på høringen legges i ePhortesak 2018/28115 Politikk for digitalisering og 
prosessutvikling  
samt sendes med epost til roar.aspli@ntnu.no  
 
Svarfristen er 12. oktober 2018.  
  
 
Med hilsen  
  
 
Monica Rolfsen  
Leder av arbeidsutvalget  
  
  
 
Vedlegg: Forslag til Politikk for digitalisering og prosessutvikling 
 

mailto:roar.aspli@ntnu.no
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Politikk for digitalisering og prosessutvikling 
 

Type dokument Politikk 

Forvaltes av Organisasjonsdirektør 

Godkjent av Rektor dd.mm.åååå 

Klassifisering Åpen 

Gjelder fra vedtaksdato 

Revidert  

Unntatt offentlighet Nei 

Referanse ISO uaktuelt 

Referanse LOV/Regel Politikk for digitalisering og prosessutvikling følger opp «Digitaliseringsstrategi for 
universitet- og høgskolesektoren» utarbeidet av Kunnskapsdepartementet (KD) fra 
september 2017. 

Referanse interne 
dokumenter 

Politikk for digitalisering og prosessutvikling skal bidra til å realisere NTNUs 
strategi «Kunnskap for en bedre verden 2018-2025». 
Politikken er overordnet utviklingsplan for digitalisering og prosessutvikling. 

 

1. Formål 
Dette dokumentet gir en overordnet beskrivelse av NTNUs arbeid med digitalisering og 
prosessutvikling. Dokumentet beskriver mål, krav, føringer og prinsipper for organisering, 
gjennomføring og oppfølging av arbeidet, og tydeliggjør roller og ansvar. 
 

2. Gjelder for  
NTNUs politikk for digitalisering og prosessutvikling gjelder for alle virksomhetsområder og alle 
organisatoriske enheter ved NTNU. Politikken gjelder ikke prosessutvikling uten en vesentlig IT-
komponent.  
 

3. Definisjoner  
Prosess: 
En systematisk rekke av handlinger som fører frem til et etterspurt sluttresultat.  
 

Gjennomgående prosess: 
Prosess som involverer flere nivåer i virksomheten og/eller flere enheter på tvers av 
virksomheten. 
 

Tjeneste: 
Et resultat av en prosess. En tjeneste leveres til en bruker, og er noe selvstendig og enestående 
hver gang den produseres. 
 

Digitalisering: 
Handler om å bruke digital teknologi for å nå NTNUs mål slik disse er formulert i strategien 
Kunnskap for en bedre verden gjennom å 

 forbedre, fornye og forenkle prosesser og tjenester  

 skape nye prosesser og tjenester  
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 sikre at alle prosesser og tjenester er  

o brukervennlige 

o effektive 

o pålitelige 

 

Prosessutvikling: 
Arbeid med å analysere og forbedre arbeidsprosesser i en virksomhet. Prosessutvikling er en 
integrert del av digitaliseringsarbeid fordi digitalisering ofte krever grunnleggende endringer i 
arbeidsformer, arbeidsprosesser og arbeidsinnhold som bare kan realiseres gjennom endring av 
organiseringen av arbeidet.  
 
Utviklingsplan: 
En utviklingsplan er en operativ plan for å realisere et eller flere utviklingsmål i NTNUs strategi. 
Utviklingsplaner utarbeides på områder der det er behov for å iverksette betydelig endring, og 
der alle nivåer forplikter seg med tiltak og ressurser. Utviklingsplanene skal definere resultat- og 
effektmål, milepæler og ansvarsfordeling, og skal gi målbare resultater gjennom forsterket 
innsats i en avgrenset periode på inntil 3-5 år. Dersom utviklingsplanen innebærer investeringer, 
skal også gevinster beskrives og plan for gevinstrealisering inngå. Utviklingsplanene kan også 
inneholde spesifikke indikatorer for å vurdere måloppnåelse. 
 

Utviklingsplanen for digitalisering og prosessutvikling omfatter mange oppgaver/prosjekter og 
gjennomgående prosesser. Hvert prosjekt beskrives overordnet i utviklingsplanen med fastsatte 
nøkkelparameter for vurdering av omfang og betydning og skal i tillegg ha sin 
prosjektdokumentasjon hvor prosjektplan inngår. 
 

Utviklingsprosjekt:  
Tidsavgrenset oppgave med definert målsetting (leveranse) som trenger ressurser og 
organisering utenom den ordinære strukturen. Mindre utviklingsoppgaver kan løses innenfor 
strukturene gjennom andre arbeidsformer enn ordinær drift.   
 

Prosjektdokumentasjon: 
Dokumentasjon av et prosjekt i henhold til fastsatte standarder for NTNU. 
Prosjektdokumentasjonen omfatter all styringsdokumentasjon for prosjektet og dekker 
planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging. 
 

Internkontroll: 
En prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelse og ansatte som er utformet for å gi rimelig 
sikkerhet vedrørende måloppnåelse innenfor følgende områder: 

 Målrettet og effektiv drift 

 Pålitelig rapportering 

 Overholdelse av lover og regler  
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4. Mål for digitalisering og prosessutvikling ved NTNU 
Digitalisering og prosessutvikling ved NTNU skal bidra til at universitetet når sine strategiske 
mål. Gjennom digitalisering og prosessutvikling skal NTNU stadig forbedre innovative, 
brukervennlige og effektive løsninger. NTNU skal være ledende innenfor universitetssektoren på 
dette området. 
 

Digitalisering og prosessutvikling ved NTNU er et virkemiddel som skal bidra til å: 
1. utvikle framtidens campus for virtuell samhandling 

2. gjøre NTNU mer selvbetjent for studenter og ansatte 

3. gjøre utdanningen ved NTNU innovativ og eksperimenterende samt styrke 

utdanningskvalitet, læringsutbytte og studentens engasjement og studiemotivasjon 

4. forenkle og forbedre alle faser av forskningsprosessen; prosjektstyring, samarbeid, 

kunstnerisk utviklingsarbeid, gjennomføring og administrasjon 

5. styrke digital formidling av forskning, kunst og innovasjon 

6. styrke og støtte innovasjonskultur og samarbeidskompetanse internt og eksternt 

7. forbedre kvalitet, forutsigbarhet og ressursutnyttelse i arbeidsprosesser og tjenester 

8. fremskaffe og presentere informasjon som understøtter beslutning, fordeling, 

forbedring og kvalitetssikring i alle deler av virksomheten. 

 

5. Overordnede føringer 
 

Digitalisering og prosessutvikling ved NTNU skal skje innenfor rammene av lover, forskrifter og 
NTNUs styrende dokumenter. De viktigste føringene er gitt gjennom: 

 NTNUs strategi: Kunnskap for en bedre verden med utviklingsmål 

 NTNUs styrings- og delegasjonsreglement, med tilhørende krav til kontinuerlig 

utviklingsarbeid, prosessutvikling og internkontroll.  

 NTNUs politikk for internkontroll (utkast) og politikk for informasjonssikkerhet.  

 Kunnskapsdepartementets strategi for digitalisering i sektoren.  

 Det årlige Digitaliseringsrundskrivet fra Kunnskapsdepartementet  

 NTNUs tilpasningsavtale til hovedavtalen i Staten 

 

6. Prinsipper for arbeidet med digitalisering og prosessutvikling  

6.1 Organisasjons- og prosessutvikling integrert i digitaliseringsarbeidet 
I NTNUs strategi er digitalisering omtalt i avsnittet om utviklingsevne. Her blir det understreket 
at digitalisering først og fremst handler om endring og omstilling av organisasjonen, som vi her 
kaller organisasjonsutvikling. Digitalisering krever ofte grunnleggende endringer i arbeids-
prosesser som bare kan realiseres gjennom endring av organiseringen av arbeidet. Ved NTNU er 
digitalisering og organisasjonsutvikling to sider av samme sak. Organisasjons- og 
prosessutvikling er en integrert del av digitaliseringsarbeidet. 
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6.2  Økt endringstakt  
Lederforankring og tilstrekkelige ressurser 
Digitalisering og prosessutvikling krever ledelsesfokus, tilstrekkelig finansiering og interne 
ressurser. Utviklingsarbeidet krever innsats fra alle nivåer og er et felles ledelsesansvar som 
følges opp både i styringsdialoger og i forhold til karriereløp for ledere og medarbeidere. 
Arbeidet er integrert i NTNUs virksomhet og gir både avgrensede og omfattende oppgaver. 
Mindre endringer skjer gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid hvor fagmiljøer og enheter har 
tilstrekkelig med ressurser og myndighet til å utføre oppgavene. Større endringer ivaretas av 
tverrfaglige prosjekter med egen finansiering og organisering i henhold til overordnede føringer 
presentert over.  
  

Utvikle langsiktige og kortsiktige løsninger  
NTNU er en kompleks organisasjon, og store endringer krever utredning, koordinering og 
planlegging, forskriftsmessige anskaffelsesløp og tilstrekkelig forankring og medvirkning. 
Utviklingsarbeid skal derfor planlegges og rustes både for langsiktige og kortsiktige endringer 
samtidig. 
 

Standard prosesser og standard løsninger 
For å understøtte primærvirksomheten på en best mulig måte med hensyn til kvalitet, 
forutsigbarhet og best mulig ressursutnyttelse skal man så langt som mulig standardisere 
administrative prosesser og tjenester. NTNU skal så langt som mulig bruke standard produkt- og 
tjenesteløsninger på markedet framfor å utvikle egne spesialtilpassede løsninger. Samtidig skal 
NTNU være en aktiv premissleverandør og deltaker med klare krav til nye løsninger innenfor 
sektoren og i samarbeid med eksterne leverandører.   
 

Bygge kompetanse for endring og utvikling 
For å være omstillingsdyktig må NTNU satse på kompetanseutvikling på alle nivåer. Kollektiv 
kompetanse bygges gjennom involvering i systematisk forbedringsarbeid samt 
kompetansebygging for den enkelte ansatte. Ledere må ha tilstrekkelig kompetanse både om 
teknologiske muligheter og om endringsledelse for å håndtere strukturelle og medmenneskelige 
sider ved endringer. Dette skal dekkes i lederutviklingsprogrammer.  
 

 

6.3  Tydelige prioriteringer 
Brukeren i sentrum 
Digitalisering og prosessutvikling skal gi økt brukerverdi, og prioritering av prosjekter og tiltak 
skal skje på grunnlag av en analyse av merverdi i form av mindre ressursbruk og/eller bedre 
kvalitet for studenter, medarbeidere og andre brukere av systemer og tjenester.  
 

Kost-nyttevurderinger  
Ethvert tiltak skal begrunnes med kost-nyttevurderinger. Disse vurderingene skal dekke både 
indirekte og direkte verdier, og konsekvenser skal vurderes i en helhetlig sammenheng slik at 
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man unngår suboptimalisering der gevinster et sted i organisasjonen eller prosessen generer 
kostnader eller merarbeid et annet sted.   
 

Gevinstrealisering 
NTNUs ledelse skal følge opp realisering av effektmål og gevinster etter endringer. Det skal være 
tilstrekkelig fokus og avsatte ressurser til oppfølging av etterlevelse, justeringer og 
videreutvikling etter at utviklingsprosjekter er avsluttet. Gevinster og effekter må vurderes i lys 
av flere utviklingstiltak i sammenheng og kunne kreve endringer i ressursfordeling, organisering, 
arbeidsfordeling og beslutningsstrukturer.  
 
Data 
NTNU skal ha eiendomsrett til egne data, også forskningsdata, samt ivareta sikkerheten for 
disse. 
 

6.4 Gode endringsprosesser 
Profesjonell prosjektstyring  
NTNUs utviklingsprosjekter skal ha profesjonell styring, og planlegging, gjennomføring, 
rapportering og oppfølging skal følge fastsatte standarder. Det kreves dyktig program- og 
porteføljeledelse, med koordinering mellom prosjekter, god risikostyring og håndtering av 
konsekvenser ved avvik. NTNUs egne sterke fagmiljøer skal trekkes inn i arbeidet. 
NTNU skal også være en profesjonell kunde og en kompetent bestiller i samhandling med 
eksterne leverandører og tjenesteytere.  
 
Prosjekter tett på kjernevirksomheten  
Utviklingsprosjektene skal involvere brukere og mottakere av prosjektenes leveranser i alle 
prosjektets faser fra forprosjekt til man har sikret at løsningene er etablerte i bruk og i 
videreutvikling og forvaltning. Berørte ledere og ansatte skal være involvert og aktivt 
deltakende.  
 

Småstegsutvikling og kontinuerlig forbedring  
Linjeledere har alltid ansvar for endringsarbeid innenfor sitt myndighetsområde, og krav til 
internkontroll betinger kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette er en del av det ordinære ansvaret 
for den enkelte enhet. I tillegg til større utviklingsprosjekter pågår arbeid med avgrensede 
arbeidsprosesser for å forenkle og forbedre tjenestene og frigjøre kapasitet og kompetanse til 
mer verdiskapende arbeid. NTNU skal ha en felles metodikk og tilnærming for prosessutvikling 
hvor forbedringer følges opp gjennom planlegging, utprøving, oppfølging, evaluering og 
justering. 
 

Trygghet for endringer  
Utviklingsarbeidet kan frigjøre kapasitet både på individ- og organisasjonsnivå. NTNU skal så 
langt som mulig bruke denne kapasiteten til å styrke kjernevirksomheten og øke kvaliteten i 
tjenestene. Endringsarbeidet vil også kunne skape nye muligheter og nye oppgaver, nye 
utfordringer og ny kompetanse for medarbeidere. Ledere har ansvar for at medarbeidere tidlig 
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nok kan forberede seg på endringer, og at endringer skjer i tråd med lov- og avtaleverk. Tillit 
bygger på åpenhet og transparente prosesser, og medvirkning og medbestemmelse både på 
individ- og organisasjonsnivå. 
 

 

7. Struktur, roller og ansvar 

Digitalisering og prosessutvikling som omfatter flere enheter ved virksomheten, skal som 
hovedregel inngå i NTNUs program for digitalisering og prosessutvikling. Programmet 
organiseres med et programstyre og et tverrfaglig sekretariat.  
 
Program for digitalisering og prosessutvikling har ansvar for utviklingsplanen for området, som 
rulleres i plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen. 
 
Større utviklingsprosjekter i programmet skal baseres på DIFIs prosjektmodell 
Prosjektveiviseren. 
 
Følgende roller og ansvar gjelder for utviklingsarbeidet: 
 

Styret 
 Vedtar NTNUs felles årsplan og overordnet rammefordeling. 

Rektor  
 Er overordnet ansvarlig for at digitalisering og prosessutvikling bidrar til å nå NTNUs 

utviklingsmål i strategien Kunnskap for en bedre verden.  

 Prioriterer felles satsinger innenfor digitalisering og prosessutvikling ved NTNU og 

vedtar utviklingsplanen med økonomiske rammer.  

 Orienterer styret årlig om arbeidet med digitalisering og prosessutvikling.   

Organisasjonsdirektør  
 Er ansvarlig for at kravene i Politikk for digitalisering og prosessutvikling blir 

implementert i virksomheten. 

 Opprette et tverrfaglig programstyre og sekretariat for håndtering av digitalisering og 

prosessutvikling. 

Prorektor/direktør 

 Er prosesseier for NTNUs gjennomgående arbeidsprosesser, som innebærer å 

o styre, forbedre og følge opp prosesser gjennom forenkling, standardisering og 

digitalisering. 

o fastsette NTNUs felles prosedyrer og retningslinjer for de gjennomgående 

arbeidsprosessene og følge opp gjennom rutiner og verktøy for internkontroll. 
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 Foreslår utviklingsområder innenfor sine ansvarsområder og fremmer disse til Program 

for digitalisering og prosessutvikling. 

 Avgir ressurser til programstyre og sekretariat og inn i satsinger på sine områder og 

tverrfaglige satsinger.  

Linjeleder  
 Har ansvar for arbeidet med digitalisering og prosessutvikling innenfor sitt 

myndighetsområde, dvs. prosesser som i sin helhet utføres innenfor egen enhet og 

deler av gjennomgående prosesser som utføres innenfor egen enhet. 

 Melder inn forbedringsbehov og -muligheter 

   

Programstyret for digitalisering og prosessutvikling  
 Er rådgivende for rektor. 

 Har ansvaret for å iverksette utviklingsplanen, herunder samordne og følge opp 
prosjektene på området. 

 Sørger for rullering av utviklingsplanen som en del av PBO-prosessen. 

 Fastsetter krav til planlegging av enkeltprosjekter og foretar prioritering av 
prosjekter innenfor økonomiske rammer.  

 Fastsetter standarder for gjennomføring av prosjekter, herunder  
o prosjektstyring og dokumentasjon av større og mer avgrensede prosjekter  
o maler for vurdering av kost-nytte og gevinstrealisering  
o roller og ansvar for prosesseierskap ved NTNU  
o roller og ansvar i prosjektgjennomføring  
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