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Hei 
 
UiO meldte inn en sak om "Sperrede emner i Søknad - resultatgrunnlag" til Ceres i RT#216937. 
Vi hevdet i RT-saken at dersom et emne har resultatet sperret 'J' i feltet 
STATUS_SPERR_KARUTSKRIFT i bildet VURDKOMBKLAGE, bør ikke resultatet komme opp som 
valgbart/bestått i emneoversikten i bildet Søknad - resultatgrunnlag (i opptaksmodulen). 
 
Vi fikk tilbakemelding fra Ceres om at "Vår jurist har tidligere kommentert dette: 
"I webinaret om arbeidsflyt for digital vurdering ble det, ifm klage på karakter, sagt at karakteren skal 
sperres for visning på karakterutskrift så snart en klage foreligger. CERES ønsker å komme med en 
presisering i den anledning: 
Det ikke er noen automatikk i at en klage på sensur skal føre til at karakteren blir sperret. Når sensur 
faller, er dette et enkeltvedtak, og rent formelt er dette vedtaket gyldig inntil det evt. blir omgjort ved ny 
sensur (etter en klage). Det er ingen hjemler i forvaltningsloven og i universitets- og høgskoleloven for 
å nekte å skrive ut karakterutskrift til en student, så lenge det opprinnelige sensurvedtaket fortsatt er 
gyldig, og studenten har "bestått". At studenten sender inn en klage, betyr ikke automatisk at vedtaket 
er ugyldig. 
CERES sin vurdering er gjort på bakgrunn av det som står skrevet i forvaltningsloven og i universitets- 
og høgskoleloven. I tillegg til dette må eventuelle bestemmelser i lokale forskrifter/retningslinjer tas 
med ved vurdering av å sperre en karakter. Vi minner om at det er opp til institusjonene å vurdere om 
det foreligger tilstrekkelig grunnlag/hjemmel for å sperre karakteren eller ikke." 
Jeg avslutter denne her, så få dere evt. komme med en ny sak til planleggingsgruppa." 
 
Vi oppfatter Ceres' vurdering til å gjelde generelt vedr. sperrede resultater. Vi er ikke uenig i Ceres' 
juridiske vurdering. Men vi lurer på om konsekvensen av vurderingen, bør diskuteres nærmere. 
Dersom for eksempel en student får en karakterutskrift med et sperret resultat, eller får opptak til et 
studium og klagesaken deretter ender med stryk, vil det være mange andre vedtak som gjøres om i 
etterkant. 
 
Burde ikke FS være slik at dersom saksbehandler aktivt velger å sperre et eksamensresultat så bør 
den gjennomgående konsekvensen være at dette resultatet ikke kan brukes eller videreformidles før 
sperren er fjernet på klagesaken? 
 
Hva tenker dere andre i Planleggingsgruppen? Bør det gås en helt ny runde på når man kan sperre et 
resultat og hva konsekvensen skal være? Bør vi vurdere prøve å få inn en hjemmel i uhl? 
 
Hilsen 
UiO ved Lena 
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