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N O T A T 
 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Kontroll av originaldokumenter ved opptak  

 

 

 

 

Tilråding: 

 

1. 

Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved NTNU endres slik at § 4 nr. 2 får et nytt avsnitt. § 4 

nr. 2, andre avsnitt får følgende ordlyd:  

 

Studenter som er tatt opp til studier ved NTNU, kan bli bedt om å legge frem originale 

vitnemål, karakterutskrifter, attester mm. som har vært grunnlag for opptak til studiet. 

Studenter som ikke legger frem originaldokumentasjon innen den fristen som er oppgitt, kan 

miste studieplassen. Rektor fatter vedtak om tap av studieplass.  

 

2. 

Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved NTNU endres slik at § 9, andre avsnitt får 

følgende ordlyd:  

 

Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å orien-

tere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. 

Dokumentasjonen er attesterte kopier av originaldokumenter eller annen fastsatt ordning.  

 

Endringene trer i kraft straks. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bakgrunn  

 

Attesterte kopier har vært et krav i forbindelse med søknad om opptak til studier. For opptak som går 

via Samordna opptak ble det fra og med opptak til studieåret 2012/13 ikke lenger stilt krav om 

attesterte kopier. Begrunnelsen for dette er at attesterte kopier ikke lenger anses som noen spesiell  

sikkerhet for at dokumentasjonen er riktig. Samordna opptak har i stedet oppfordret institusjonene til 

å be tilfeldige utvalg av søkere som er tatt opp om å legge frem originale vitnemål og attester i løpet 

av det første semesteret.   
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Forfalskede dokumenter – konsekvenser 

 
Dersom det oppdages at en søker har levert forfalskede dokumenter, vil ikke søkeren få opptak og det 

er også muligheter for, etter vedtak i klagenemnda ved NTNU, å ilegge karantenetid for inntil ett år, 

dvs at studenten ikke får mulighet til å søke nytt opptak før etter ett år, jf uh-loven § 3-7 (8).  

 

Hvis forfalskninger blir oppdaget etter at vedkommende er tatt opp, vil institusjonen ha hjemmel for å 

omgjøre vedtaket om studieplass ut fra at vedtaket om opptak er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 

punkt c.  

 

Opptaksprosessen via Samordna opptak innebærer at det kan være andre institusjoner som har 

saksbehandlet søknaden enn den institusjonen hvor vedkommende får opptak. Institusjonene behøver 

heller ikke å oppdage at en søker har søkt med forfalskede dokumenter. Stikkprøvekontroll av 

originaldokumenter vil derfor være nødvendig for å forebygge at studenter blir tatt opp på grunnlag 

av forfalskede dokumenter. Sannsynligvis vil gode rutiner for kontroll også ha en preventiv effekt ved 

at terskelen for å sende inn forfalskede dokumenter blir høyere.  

 

Kontroll av originaldokumentasjon - sanksjoner 

 
Skal en kontroll bli effektiv bør institusjonen ha sanksjoner for de som ikke vil legge frem 

originaldokumentene. Hvis det ikke får noen konsekvenser å unnlate å etterkomme kravet om 

originaler, kan det bli problematisk å få sjekket originaldokumentene. Det kan være en mulighet å få 

bekreftet vitnemål og attester ved å ta kontakt med institusjonen som har utstedt dokumentene, men 

det kan være nokså arbeidskrevende.  Institusjonen eller virksomheten kan ha endret navn eller ikke 

eksistere lenger, og det er heller ikke alltid at institusjonene gir tilbakemeldinger. Det kan ikke legges 

til grunn at dokumentasjonen er forfalsket fordi om studenten ikke etterkommer institusjonens krav 

om originaldokumenter. Vi kan derfor ikke omgjøre vedtaket om opptak med mindre vi har klare 

holdepunkter for at dokumentasjonen er forfalsket og at opptaket dermed er ugyldig.  

 

Institusjonens mulighet for sanksjon der studenten ikke leverer originaldokumenter er å frata 

studenten studieplassen. Dette krever en hjemmel i vår lokale studieforskrift og styrevedtak. Vi kan 

stille saklige krav til studentene for å beholde studieretten. Vi har f.eks krav om en viss 

studieprogresjon for å beholde studieretten og at semesteravgiften er betalt. Det må også anses som et 

saklig krav at studenten på forespørsel må legge frem originaldokumentasjon.  

 

Det vil være viktig med god informasjon overfor studentene slik at de er forberedt på at originaler kan 

bli krevd slik at de har disse med seg når de starter studiet. Tap av studieplass vil kun være en aktuell 

reaksjon hvis studenten ikke legger frem originaler og det ikke lenger er noen rimelig grunn for at 

studenten ikke gjør dette. Det vil være klagerett på vedtak om tap av studieplass. Klageinstans er 

klagenemnda ved NTNU. 

 

Manglende fremlegging av originaldokumenter – tap av studieplass  

 
Forslag om å ta inn en ny bestemmelse i NTNUs felles studieforskrift om at studenten kan miste 

studieplassen hvis han/hun ikke etterkommer krav om å legge frem originaldokumenter ble sendt på 

høring 28.08.12. Fakultetene støtter forslaget, mens Studenttinget ikke mener det er rimelig å kreve at 

originaldokumenter blir fremlagt. (Høringsuttalelsene er felles med uttalelsene i saken om automatisk 

utstedelse av vitnemål for bachelorgraden, ephorte-sak 2012/11800.)  
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For en søker som har fått tilbud om studieplass bør det være rimelig greit å etterkomme et krav om å 

legge frem originaldokumenter. Den teknologiske utviklingen har gjort det enklere å forfalske 

dokumenter, og dette er et tiltak for å hindre at søkere får opptak ved hjelp av forfalskede 

dokumenter.  

 

I tillegg til den foreslåtte bestemmelsen i NTNUs felles studieforskrift foreslås at det gis en tilføyelse 

i NTNUs opptaksforskrift som regulerer krav ved lokale opptak, dvs opptak som ikke skjer via 

Samordna opptak. NTNUs lokale opptaksforskrift legger til grunn at kopier av originaldokumenter 

skal være attesterte. Vi foreslår at forskriften åpner for at annen ordning kan være fastsatt og at dette 

tilføyes i forskriften § 9, andre avsnitt.  

 

Forskriftene er tilgjengelige på nettet: 

  

NTNUs studieforskrift  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051207-1684.html 

 

NTNUs opptaksforskrift 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20100914-1275.html 
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