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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens behandling av klager på 

standpunktkarakterer i videregående skoler. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Troms fylkeskommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

 

KomRev NORD takker Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten som har vært behjelpelig i 

gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.   
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SAMMENDRAG 

 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon om fylkeskommunens behandling av klager på standpunktkarakterer fra 

elever ved videregående skoler i Troms. Standpunktkarakter i fag er karakter som blir gitt ved 

avslutningen av opplæringen, og som skal føres på vitnemålet. Standpunktkarakter er altså 

sluttvurderingen. 

 

I forvaltningsrevisjonen besvarer vi følgende to problemstillinger: 

1. Hva var de mest utbredte begrunnelsene for klage på standpunktkarakterer innen 

videregående opplæring i Troms i 2018? I hvor mange saker ble kandidaten gitt medhold i 

sin klage? 

  

2. Var Troms fylkeskommunes behandling av klager på standpunktkarakterer i 2018 i tråd 

med regelverk og anbefalinger på området? 

 

Klage på standpunktkarakter er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 5. Forskriftens § 5-

12 angir hva klageinstansen kan vurdere, og i tillegg gjelder sentrale saksbehandlingsregler i 

forvaltningsloven. Klageinstansen for sluttvurderinger gitt i videregående skoler er enten 

fylkestinget eller den fylkestinget gir myndighet. Myndigheten er i Troms delegert til 

Utdanningsetaten i skriv av 25.6.2009, sak nr. 08/2891-5. Klagebehandlingen kan resultere i at 

klagen fra eleven avvises, tas til følge eller ikke tas til følge. Dersom klagen tas til følge sendes 

den tilbake til skolen for ny vurdering. Vedtak om at klage ikke tas til følge er endelig. 

 

Denne forvaltningsrevisjonen gjelder klager som Utdanningsetaten mottok i 2018. Det ble dette 

året inngitt 153 klager. Av disse ble 75 av klagene gitt medhold og sendt tilbake til skolen for ny 

vurdering. Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten har opplyst at de mest utbredte 

begrunnelsene for klager i 2018 var 1) dårlig/mangelfull kommunikasjon mellom faglærer og elev 

knyttet til underveisvurderingen, 2) at faglærer oppdager at vurderingen som er foretatt er feil i 

forbindelse med at elev tar kontakt for en begrunnelse for standpunktkarakteren etter at denne er 

publisert og 3) at eleven hevder at fagsamtale ikke har funnet sted.  

 

For å besvare problemstilling 2 har revisor gjennomgått et utvalg av klagesaker avgjort av Troms 

fylkeskommune i 2018, og vurdert disse opp mot revisjonskriterier utledet fra opplæringslova med 

forskrift og forvaltningsloven. Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at Troms 

fylkeskommunes behandling av klager på standpunktkarakterer i 2018 i liten grad var i tråd med 

regelverk og anbefalinger på området. 

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Troms fylkeskommune har for de undersøkte sakene delvis oppfylt revisjonskriteriet om at 

klageinstansen skal prøve om gjeldende regler for fastsettelse av standpunktkarakter er fulgt.1  

I alle (24 av 24) undersøkte saker hadde fylkeskommunen svart på samtlige spørsmål stilt i en 

utarbeidet vedtaksmal og ga på denne måten uttrykk for at den hadde tatt stilling de forskriftskrav 

 
1 Klageinstansen skal etter forskrift til opplæringslova § 5-12 første ledd første punktum vurdere om gjeldende 

bestemmelser om karakterfastsettelse er fulgt.  
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som gjelder fastsettelse av standpunktkarakter. Revisors gjennomgang av konkrete saker viste 

imidlertid at fylkeskommunen i seks av de gjennomgåtte sakene hadde svart bekreftende på at 

relevante forskriftskrav var oppfylt, uten å ha mottatt tilstrekkelig informasjon fra faglærer om 

hvordan standpunktkarakteren faktisk var fastsatt. Vedtak om ikke å ta elevens klage til følge ble 

dermed truffet uten at klageinstansen hadde grunnlag for å foreta en reell prøving av om gjeldende 

regler for karakterfastsettelse var fulgt. Under revisors undersøkelser ble det videre funnet 

eksempel på at (mulig) manglende overholdelse av forskriftskrav som etter revisors vurdering ikke 

gjelder fastsettelse av standpunktkarakter, har ført til at fylkeskommunen har opphevet  

opprinnelig karaktervedtak. Dette gjelder bestemmelser i forskrift til opplæringslova om 

halvårssamtale og halvårsvurdering uten karakter, samt om elevens rett til informasjon om 

grunnlaget for standpunktkarakteren. Revisor vurderer at forskriften ikke gir anledning til dette og 

at fylkeskommunen dermed har gått utover sin myndighet. 

Revisors vurdering er videre at Troms fylkeskommune for de undersøkte sakene ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Vurderingen 

begrunnes med at fylkeskommunen ikke i noen av sakene der det etter revisors syn forelå tvil av 

betydning, hadde utvist aktivitet for å sikre et tilstrekkelig og best mulig faktisk grunnlag for sin 

avgjørelse.  

Endelig er det revisors vurdering at Troms fylkeskommune for de undersøkte sakene i liten grad 

har oppfylt revisjonskriteriet om å begrunne vedtak.  

 

Revisor vurderer at fylkeskommunen i alle de undersøkte sakene hadde gjengitt det som etter 

forskrift til opplæringslova utgjør rettslig grunnlag for klageinstansens vedtak ved klage på 

standpunktkarakter. Undersøkelsene viste at dette i praksis ble gjort ved at fylkeskommunen 

benyttet en vedtaksmal som inneholdt spørsmål utledet fra relevante forskriftsbestemmelser, 

sammen med en henvisning til konkrete paragrafer i forskrift til opplæringslova. Revisor vurderer 

det imidlertid som en svakhet ved fylkeskommunens klagebehandling at det verken i 

vedtaksmalen som ble benyttet eller i vedtaket for øvrig var klargjort hvilke av spørsmålene som 

ble stilt og forskriftsbestemmelsene som det ble henvist til som var omfattet av gjeldende regler 

for karakterfastsettelse, og hvilke som ikke var det og som følgelig skulle være uten betydning for 

avgjørelsen i klagesaken. Revisor vurderer at fylkeskommunen i de undersøkte sakene ikke hadde 

oppfylt forvaltningslovens krav om å nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på. Videre at 

fylkeskommunen gjennom avkrysning i den nevnte vedtaksmalen ga uttrykk for at saksforholdet 

var vurdert opp mot relevante forskriftsbestemmelser, men at fylkeskommunen i vedtaket ikke 

hadde redegjort uttrykkelig for hvorvidt eller hvordan klagers synspunkter var vurdert, ei heller for 

hvordan faktiske saksopplysninger ellers var vurdert opp mot relevante forskriftskrav uavhengig 

av klagers anførsler.  

 

Troms fylkeskommune blir fra og med 1.1.2020 slått sammen med Finnmark fylkeskommune til 

Troms og Finnmark fylkeskommune. I høringssvar av 16.12.2019 til revisors rapport opplyste 

Utdanningsetaten at det allerede er igangsatt utarbeidelse av nye retningslinjer for behandling av 

klager på standpunktkarakter. Som følge av revisors funn, vurderinger og konklusjon under 

problemstilling 2 er revisors anbefaling at dette arbeidet videreføres for å sikre etterlevelse av 

regelverk og anbefalinger på området. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune drøftet i møte 25.3.2019, i sak 21/19, om det skulle 

bestilles et forvaltningsrevisjonsprosjekt om klagesaker i videregående skoler. På bakgrunn av 

kontrollutvalgets vedtak i saken kartla KomRev NORD hvilke klagesaker Troms fylkeskommune 

hadde i 2018; klager på karakterfastsetting i forbindelse med skriftlig eksamen, 

standpunktvurdering, vedtak om skoleplass samt én klage vedrørende formidling til opplæring i 

bedrift. Øvrige klager som fylkeskommunen hadde mottatt, gjaldt blant annet påstand om formell 

feil ved muntlig eksamen, spesialundervisning, utvidet opplæringstid og underkjent oppmelding til 

fag-/svenne-/kompetanseprøve. Den største delen av klager gjaldt eksamenskarakterer (362 

klager) og standpunktkarakterer (159 klager). Fylkeskommunen v/Utdanningsetaten rapporterte at 

de har skriftlige rutinebeskrivelser for klagebehandling innenfor videregående opplæring. 

 

Kontrollutvalget behandlet KomRev NORDs notat fra kartleggingen i møte 13.5.2019, i sak 

33/19. Utvalget vedtok å bestille en forvaltningsrevisjon som omhandler behandling av klager ved 

fastsetting av standpunktkarakterer. KomRev NORDs overordnede prosjektskisse for en slik 

forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget den 11.6.2019, i sak 41/19. 

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen antas å være å skaffe til veie kunnskap om 

fylkeskommunens behandling av klager i forbindelse med standpunktkarakterer slik at eventuelle 

forbedringsbehov kan identifiseres. 

1.2 Videregående opplæring i Troms fylke 

Troms fylkeskommune er skoleeier for de videregående skolene i Troms. Fylkeskommunen skal 

oppfylle retten til videregående opplæring etter opplæringslova for alle som er bosatt i 

fylkeskommunen. I Troms er det 14 videregående skoler: 

 

Sør-Troms: 

Rå videregående skole 

Stangnes videregående skole 

Heggen videregående skole 

Midt-Troms 

Bardufoss Høgtun videregående skole 

Sjøvegan videregående skole 

Senja videregående skole 

Tromsøregionen 

Breivang videregående skole 

Ishavsbyen videregående skole 

Kongsbakken videregående skole 

Kvaløya videregående skole 

Nordkjosbotn videregående skole 

SMI-Skolen 

Tromsdalen videregående skole 

Nord-Troms 

Nord-Troms videregående skole 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Problemstillingene for denne forvaltningsrevisjonen er som følger: 

 

3. Hva var de mest utbredte begrunnelsene for klage på standpunktkarakterer innen 

videregående opplæring i Troms i 2018? I hvor mange saker ble kandidaten gitt 

medhold i sin klage? 

 

4. Var Troms fylkeskommunes behandling av klager på standpunktkarakterer i 2018 i 

tråd med regelverk og anbefalinger på området? 

 

Elever i videregående opplæring har rett til vurdering etter reglene i forskrift til opplæringslova 

kapittel 3, jf. forskriftens § 3-1 første ledd, første punktum. Retten til vurdering gjelder rett til 

underveisvurdering og sluttvurdering og en rett til dokumentasjon av opplæringen, jf. annet 

punktum. Sluttvurdering i videregående opplæring er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer 

og karakterer til fag-/svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve, jf. forskriftens § 3-17 

andre ledd. Standpunktkarakterer i fag er karakterer som blir gitt ved avslutningen av 

opplæringen, og som skal føres på vitnemålet, jf. forskriftens § 3-18 første ledd. 

 

Den første problemstillingen for denne forvaltningsrevisjonen er deskriptiv (beskrivende). For 

problemstillinger som skal besvares beskrivende, er det ikke relevant å utlede revisjonskriterier, 

og vi gjør heller ikke noen vurderinger under besvarelsen av denne problemstillingen. Den andre 

problemstillingen er normativ. For å besvare normative problemstillinger i en forvaltningsrevisjon 

må vi utlede revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som 

kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området.  

2.2 Revisjonskriterier 

2.2.1 Revisjonskriteriekilder  

Følgende kilder er relevante for utledning av revisjonskriterier:  

 

• Lov 17.7.1998 nr. 61 om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringslova) 

• Forskrift 23.6.2006 nr. 724 til opplæringslova 

• Lov 2.10.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Forskrift 15.12.2006 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) 

• SOMB 7.8.2009 (2009/307, Sivilombudsmannen) 

• SOMB 11.3.2015 (2014/2594, Sivilombudsmannen)2 

• SOMB 27.5.2019 (2018/3545, Sivilombudsmannen) 

• SOMB 15.2.2019 (2018/3140, Sivilombudsmannen) 

• Individuell vurdering Udir-5-2016 (rundskriv, sist endret 31.10.2018) 

• Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag, Udir (veiledning, sist endret 

26.02.2016) 

 
2 Denne uttalelsen fra Sivilombudsmannen omhandler ikke klagebehandling etter forskrift til opplæringslova, men den 

inneholder generelle uttalelser om forvaltningslovens begrunnelseskrav. 



KomRev NORD IKS Klagebehandling, standpunktkarakterer 

 

5 

 

 

En standpunktkarakter er et såkalt enkeltvedtak. Etter forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav b) 

er et enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. 

Etter forvaltningsloven § 3 første ledd innebærer det i utgangspunktet at bestemmelsene i lovens 

kapitler 4-6 får anvendelse, men forvaltningslovsforskriften § 32 gjør unntak for 

forvaltningslovens kapittel 6 om klage og omgjøring. Det fremgår av nevnte 

forskriftsbestemmelse at bedømmelse av […] prestasjoner ved skole […] kan bare påklages etter 

de særskilte forskrifter som er eller blir fastsatt. Spesielle regler for klage på standpunktkarakterer 

følger av forskrift til opplæringslova kapittel 5, som igjen viser til bestemmelser i forskriftens 

kapittel 3. Forvaltningslovens generelle regler om inhabilitet, saksbehandling, saksforberedelse og 

vedtak i kapittel 2-5, samt ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipp, er imidlertid fortsatt 

gjeldende. 

 

For å bidra til mest mulig lik praksis har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder til 

behandling av klager på standpunktkarakterer i fag.3 Utdanningsdirektoratet har også utformet et 

rundskriv med merknader til reglene om individuell vurdering i kapittel 3 i forskrift til 

opplæringslova, et kapittel som inneholder bestemmelser av sentral betydning for den vurderingen 

klageinstansen skal foreta ved klage på standpunktkarakter.4 Utdanningsdirektoratets 

regelverkstolkning er benyttet som bidrag i vårt selvstendige tolkningsarbeid. 

2.2.2 Om klagebehandlingen 

Ved klage på standpunktkarakter etter forskrift til opplæringslova kapittel 5 er klageinstans enten 

fylkestinget eller den fylkestinget gir myndighet. Myndigheten er delegert til Utdanningsetaten i 

skriv av 25.6.2009, sak nr. 08/2891-5. 

 

Klage på standpunktkarakter skal være skriftlig og sendes til skolen der klageren er elev, jf. 

forskriftens §§ 5-4 andre ledd, første punktum og 5-6.  

 

Eleven oppfordres til å benytte et klageskjema som fylkeskommunen har utformet. I skjemaet får 

eleven blant annet informasjon om de tre mulige utfallene etter klageinstansens behandling av 

klagen; klagen avvises, klagen tas til følge og klages tas ikke til følge. Eleven bes videre fylle inn 

blant annet egne personalia i tillegg til navn på fag og faglærer, samt krysse av for om 

vedkommende har hatt fagsamtale med faglærer og om vedkommende har hatt samtale med 

faglærer og fått begrunnelse for standpunktkarakter. Skjemaet legger også opp til at eleven skal 

skrive hvilke vurderinger, prøveresultater/resultater fra innlevering/fremlegg etc. som er oppnådd, 

samt begrunnelse for klagen. Det gjelder ikke noe krav om at eleven skal begrunne klagen, men 

det følger av forskrift til opplæringsloven at klagen bør inneholde dette, jf. § 5-6. 

 

Klagen skal videresendes til Utdanningsetaten som klageinstans sammen med en uttalelse fra 

faglærer (om hvordan karakteren er fastsatt) og rektor (om saksbehandlinga ved skolen), jf. § 5-12 

første ledd annet punktum. Fylkeskommunen har også utarbeidet skjemaer/maler som forutsettes 

benyttet i denne forbindelse.  

 

Faglærer bes i en mal utarbeidet av fylkeskommunen om å oppgi dato for gjennomført(e) 

fagsamtale(r) samt redegjøre nærmere for hvordan standpunktkarakteren er fastsatt. Informasjonen 

 
3 Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag, Udir (veiledning, sist endret 26.02.2016) 
4 Individuell vurdering Udir-5-2016 (rundskriv, sist endret 31.10.2018) 
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som etterspørres i fylkeskommunens mal tar sikte på å gi klageinstansen nødvendige opplysninger 

for å kunne vurdere om grunnlaget for karakterfastsettelsen er i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Skolen v/rektor skal, som nevnt ovenfor, avgi en uttalelse til klageinstansen som omhandler 

saksbehandlinga ved skolen. Fylkeskommunen har utformet en mal også for rektors uttalelse. I 

denne malen etterspørres opplysning om karakteren som ble gitt 1. termin, standpunktkarakteren 

og dato for fastsetting av standpunktkarakteren. Rektor bes videre om å beskrive saksgangen ved 

skolen, om å krysse av for om skolen har oppfylt elevens rett til individuell vurdering etter 

forskrift til opplæringslova § 3-1 (svaralternativene er her ja, nei og usikker), samt om å krysse av 

for hvorvidt vedkommende har gått gjennom faglærers uttalelse og kvalitetssikret denne 

(svaralternativ ja eller nei), jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-17 og 3-18. Det følger av 

forskriftens § 5-12 første ledd, siste punktum at klageren skal få kopi av uttalelsene fra rektor og 

faglærer. I skjemaet for skolen søker fylkeskommunen å sikre ivaretakelse av denne rettigheten for 

eleven ved at underskrift på skjemaet innebærer at «[r]ektor bekrefter at klager mottar kopi av 

klage som er oversendt klageinstans». 

 

Alle de ovenfor nevnte dokumentene skal sendes samlet og elektronisk til klageinstansen i ESA 

sammen med nødvendige vedlegg.  

 

Klageinstansen har også en mal for sitt eget vedtak. Denne malen har vi inntatt i sin helhet senere i 

rapporten. Innledningsvis i malen legges det opp til at klageinstansen skal kommentere hvorvidt 

klagen er rettidig, om nødvendige uttalelser fra rektor og faglærer er mottatt og om klager har fått 

kopi. Videre oppgis grunnlaget for Utdanningsetatens avgjørelsesmyndighet i klagesaken samt de 

overordnede rammene for hva klageinstansen skal prøve ved klage på standpunktkarakter, nemlig 

om gjeldende regler for karakterfastsetting er fulgt, jf. forskrift til opplæringslova § 5-12 første 

ledd, første punktum.  

 

Under overskriften «Hva har klageinstansen vurdert» inneholder den nevnte malen spørsmål 

basert på ulike krav i forskrift til opplæringslova sammen med henvisning til relevante 

forskriftsbestemmelser. Under «konklusjon» svarer klageinstansen ja, nei eller usikker på disse 

spørsmålene. Blant annet stilles det spørsmål om elevens klage tilfredsstiller forskriftens formkrav 

og om rektor har beskrevet saksgangen ved skolen, gått gjennom faglærers begrunnelse og 

kvalitetssikret denne samt redegjort for at standpunktkarakteren er fastsatt i tråd med forskriftene. 

Videre spørres det om tidspunktet for fastsettelse av standpunktkarakter, og det stilles flere 

spørsmål knyttet til det som etter forskriftens kapittel 3 skal utgjøre grunnlaget for 

karakterfastsettelsen. I malen stilles det også noen spørsmål relatert til ivaretakelsen av rettigheter 

for eleven underveis i opplæringsløpet, herunder rett til halvårsvurdering og halvårssamtale midt i 

opplæringsperioden. Videre om faglærer har godtgjort at eleven er gjort kjent med hva som er 

vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakter, samt om eleven har fått mulighet til å forbedre sin 

kompetanse i løpet av opplæringen i faget. 

 

Også klageinstansens avgjørelse er lagt opp skjematisk. Klageinstansen skal krysse av for om 

klagen avvises, tas til følge eller ikke tas til følge. Under hvert av disse alternativene beskrives det 

hva svarene innebærer i praksis. 

 

Dersom elevens klage avvises, vil dette være fordi vilkårene for å klage ikke er oppfylt og klagen 

derfor ikke blir behandlet. Dersom klagen tas til følge, skal grunnlaget være at én eller flere 

forskriftsbestemmelser om karakterfastsetting er brutt, eventuelt at det kan reises tvil om det jf. § 

5-12 tredje ledd. Saken sendes tilbake til skolen for ny vurdering, og rektor setter endelig karakter. 

Den nye vurderingen kan lede til at karakteren blir stående eller endret til gunst/ugunst for eleven. 
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Avgjørelsen skal grunngis, jf. forskrift til opplæringslova § 5-3. Dersom klagen ikke tas til følge, 

vil denne avgjørelsen være endelig, jf. forskriften § 5-12 siste ledd. Grunnlaget for klageinstansens 

konklusjon vil være at gjeldende regler for karakterfastsettelse vurderes å være overholdt. Den 

opprinnelige standpunktkarakteren blir dermed stående og kan ikke påklages. 

2.2.3 Nærmere om hva det kan klages på  

Sluttvurdering 

Det følger av forskrift til opplæringslova § 5-1 første punktum at det kan klages på 

standpunktkarakterer. Av forskriftens § 3-18 første ledd, første punktum fremgår det at 

standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringa i fag. I § 3-17 

tredje ledd ser vi at sluttvurderinger i videregående opplæring er standpunktkarakterer og 

eksamenskarakterer, og av bestemmelsens fjerde ledd følger det at sluttvurderinger er 

enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i kapittel 5.   

 

Underveisvurdering  

Klageinstansens prøvelsesadgang er altså begrenset til den avsluttende vurderingen som utgjør 

grunnlaget for standpunktkarakteren, sluttvurderingen.  

 

I forskrift til opplæringslova kapittel 2 oppstilles det flere krav til hva som skal inngå i den såkalte 

underveisvurderingen, som det altså ikke er formell klagerett på.5 Av forskrift til opplæringslova § 

3-11 første ledd følger det at underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læreprosessen, 

som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. 

Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk og kan være både muntlig og skriftlig. Den 

skal inneholde informasjon om kompetansen til eleven og gi rettledning om hvordan 

vedkommende kan utvikle kompetansen sin i faget, jf. annet ledd. I tillegg har eleven rett til en 

halvårssamtale om utviklingen sin i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. tredje ledd, samt en 

halvårsvurdering både med og uten karakter som skal gi uttrykk for kompetansen til eleven opp 

mot kompetansemålene i faget og gi rettledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin i 

fag, jf. § 3-13 første til tredje ledd. Halvårsvurderinga skal fra 8. årstrinn gjennomføres midt i 

opplæringsperioden på hvert årstrinn, samt ved slutten av opplæringsåret for fag som ikke blir 

avsluttet, jf. fjerde ledd.  

 

Det følger av forskriftens § 3-16 at den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringa, er en 

del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren skal fastsettes, jf. §§ 3-3 og 3-18. Dette 

innebærer ikke at eventuelle brudd på forskriftsbestemmelser nevnt i avsnittet over i seg selv kan 

gi grunnlag for opphevelse av en standpunktkarakter. En sviktende underveisvurdering kan 

imidlertid føre til et dårligere vurderingsgrunnlag og igjen til at den avsluttende vurderingen av 

elevens kompetanse ikke får tilstrekkelig bredde, jf. neste punkt. 

 

Det kan for øvrig nevnes at bestemmelsen i forskriftens § 3-16 tidligere inneholdt et krav om 

dokumentasjon av at underveisvurdering var gitt. Bestemmelsen hadde kun en kontrollfunksjon og 

er nå fjernet. Det vesentlige er at skolen har et forsvarlig system for å dokumentere 

vurderingsarbeidet, jf. neste punkt. Dette fremgår også av nevnte rundskriv6 og veileder fra 

Utdanningsdirektoratet. 

 
5 I Utdanningsdirektoratets veileder til klagebehandlingen er det under punkt 1 presisert at en klage på 

standpunktkarakter begrunnet i at eleven ikke har fått den underveisvurderingen vedkommende har krav på, ikke fører 

fører til at vedtaket oppheves. Videre at dette har sammenheng med at reglene i forskrift til opplæringslova kap. 5 

omhandler sluttvurderinger og ikke underveisvurdering. Også i Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-5-2016 er det 

presisert at det ikke er formell klagerett på halvårsvurderinger eller andre underveisvurderinger etter kap. 5. 
6 Se Udir-5-2016  
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Gjeldende regler for fastsettelse av standpunktkarakter 

Som nevnt ovenfor er det kun standpunktkarakterer (sluttvurderinger) som kan gjøres til gjenstand 

for klage, jf. forskrift til opplæringslova § 5-2. Klageinstansens prøvelsesadgang er imidlertid 

begrenset også innenfor disse rammene. Klageinstansen skal ikke overprøve den faglige 

vurderingen som ligger til grunn for standpunktkarakteren. Den skal således ikke vurdere om den 

fastsatte standpunktkarakteren er riktig. Det følger av forskriftens § 5-12 første ledd første 

punktum at klageinstansen bare skal vurdere om gjeldende bestemmelser om karakterfastsettelse 

er fulgt.  

 

I forskrift til opplæringslova kapittel 3 om elevers rett til individuell vurdering er det gitt regler for 

grunnlaget for sluttvurderinger i fag. Det følger av § 3-17 første ledd at sluttvurderinga skal gi 

informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. 

§ 3-3. Klageinstansen må ta stilling til om dette er tilfelle. 

 

Av forskriftens § 3-3 fremgår det at grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i 

læreplanene for fag slik de er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. første ledd. Ved 

fastsettelsen av standpunktkarakteren er det altså kompetansen i fag som skal vurderes, og 

klageinstansen må vurdere om standpunktkarakteren gir uttrykk for kompetansen eleven har ut fra 

kompetansemålene i gjeldende læreplan for faget. 

 

I bestemmelsens annet ledd er det presisert at forutsetningene til den enkelte, fravær, eller forhold 

knytta til ordenen og adferden til eleven, ikke skal trekkes inn i vurderinga i fag. Bestemmelsen 

innebærer at det nevnte er utenforliggende momenter ved karakterfastsettelsen, da det kun er en 

vurdering av elevens fagkompetanse som skal ligge til grunn for standpunktkarakteren. I faget 

kroppsøving skal imidlertid også innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering, jf. 

tredje ledd. Fravær og manglende innleveringer kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig 

vurderingsgrunnlag, men det er ikke adgang til å sette en lavere karakter på bakgrunn av noe annet 

enn elevens faglige kompetanse. Hvis læreren har vurderingsgrunnlag, skal en elev ha mulighet til 

å oppnå høyeste kompetanse og karakter. Det kan ikke gis en lavere karakter med den 

begrunnelsen at vedkommende elev kun er vurdert i en viss prosent av kompetansemålene.7 

Klageinstansen må vurdere om det er tatt utenforliggende hensyn ved karakterfastsettelsen. 

 

Det følger av forskrift til opplæringslova § 3-18 andre ledd at standpunktkarakteren må baseres på 

et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3 og § 3-

16. Dette innebærer at klageinstansen ikke bare må prøve om grunnlaget for karakterfastsettelsen 

er en vurdering av kompetansemål i gjeldende læreplan, men også om vurderingen favner vidt 

nok. I veilederen til Utdanningsdirektoratet legges det til grunn at klageinstansen må vurdere om 

det foreligger vurderingsgrunnlag fra minst alle hovedområdene i faget og om det er beskrevet at 

eleven har fått vise kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger.8 

 

Det følger av forvaltningsloven § 34 annet ledd, første punktum at klageinstansen kan prøve alle 

sider av saken dersom klagen tas under behandling. I saker om klage på standpunktkarakterer må 

klageinstansen, innenfor rammen av kompetansebegrensningen i forskrift til opplæringslova § 5-

12, foreta en full prøving av vedtaket. Klageinstansen skal vurdere om standpunktkarakteren er 

fastsatt etter gjeldende regelverk uavhengig av hva klager har anført. Klageinstansen må kartlegge 

de faktiske omstendigheter og ta selvstendig stilling til om faktum sannsynliggjør at 

 
7 Jf. Udir-5-2016 
8 Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag, Udir (veiledning, sist endret 26.02.2016) 
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standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med forskriftens krav. I denne forbindelse må det ses 

hen til beskrivelser både fra faglærer og elev.9 Det må fremgå av klageinstansens vedtak at denne 

vurderingen er gjort. 

 

Ut fra denne redegjørelsen utledes følgende revisjonskriterier:  

 

• Klageinstansen skal prøve om gjeldende regler for fastsettelse av standpunktkarakter er 

fulgt, og herunder vurdere om standpunktkarakteren er satt  

- ved avslutningen av opplæringa i fag 

- ut fra kompetansemål i aktuell læreplan for fag 

- på grunnlag av en konkret vurdering av elevens kompetanse i faget i forhold til 

kompetansemålene i gjeldende læreplan og kjennetegn på måloppnåelse  

- ut fra en vurdering av elevens kompetanse innenfor minst alle hovedområder i faget 

- ut fra at eleven har vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger 

- ut fra en helhetlig vurdering av elevens samlede kompetanse i faget 

- uten at utenforliggende, ikke-faglige momenter er vektlagt 

Elevens krav på informasjon om vurderinger og vurderingsgrunnlag 

Det følger av forskrift til opplæringslova § 3-1 fjerde ledd at det skal være kjent for eleven hva 

som blir vektlagt i vurderingen av vedkommendes kompetanse, og av § 3-18 andre ledd, annet 

punktum fremgår det at eleven skal være kjent med hva det blir lagt vekt på ved fastsettelsen av 

vedkommendes standpunktkarakter. Denne informasjonen bør eleven få så tidlig som mulig i 

opplæringsløpet, slik at eleven får et best mulig grunnlag for å påvirke egen standpunktkarakter. 

For at eleven skal kjenne grunnlaget for vurdering i fag i tråd med regelverket, må eleven også 

kjenne til kompetansemålene i gjeldende læreplan og hva lærer legger vekt på ved vurderingen av 

kompetanse i faget, dvs. kjennetegn på måloppnåelse. Eleven må vite hva som skal for å oppnå 

ulik måloppnåelse. 

 

Forskrift til opplæringslova inneholder ingen bestemmelser som uttrykkelig regulerer hvorvidt 

mangelfull overholdelse av elevens rettigheter etter §§ 3-1 fjerde ledd og/eller 3-18 andre ledd, 

annet punktum kan utgjøre grunnlag for å ta en klage på standpunktkarakter til følge. Etter 

revisors syn må dette spørsmålet besvares ved en tolkning av ordlyden i de forskriftsbestemmelser 

som mer generelt regulerer hva det kan klages på. Som redegjort for ovenfor er klageretten 

begrenset til standpunktkarakteren, som er sluttvurderingen av elevens kompetanse i det aktuelle 

faget, jf. forskrift til opplæringslova §§ 5-1 første punktum og 3-17 tredje og fjerde ledd. Etter 

forskrift til opplæringslova § 5-12 første ledd første punktum kan det bare gis medhold i en 

klagesak med den begrunnelse at gjeldende regler for karakterfastsettelse ikke er overholdt 

(eventuelt tvil knyttet til dette). Gjeldende regler om hva som skal ligge til grunn for 

sluttvurderinger finnes i forskriftens kapittel tre. Av §§ 3-17 første ledd, jf. 3-3 og § 3-18 andre 

ledd følger det at det er en bred og samlet vurdering av elevens kompetanse opp mot læreplanens 

kompetansemål som skal utgjøre grunnlaget for fastsettelsen av standpunktkarakter. Oppsummert 

forstår revisor regelverket dit hen at det er sluttvurderingen av elevens fagkompetanse som er 

relevant ved fastsettelsen av standpunktkarakterer og at forskriftens direktiver for dette 

vurderingsarbeidet dermed vil stå sentralt ved klagebehandlingen. Bestemmelsene i forskriftens 

§§ 3-1 fjerde ledd og § 3-18 andre ledd, annet punktum regulerer ikke hvordan 

standpunktkarakteren skal fastsettes eller hva som skal ligge til grunn for karakterfastsettelsen, 

men elevens rett til informasjon om grunnlaget for standpunktkarakteren. Revisors forståelse av 

 
9 Se SOMB 15.02.2019 (2018/3140) 
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regelverket er følgelig at sviktende oppfølgning av denne elevrettigheten ikke i seg selv skal kunne 

føre til opphevelse av et karaktervedtak.  

 

Etter forskriftens § 5-7 kan den som har klagerett kreve begrunnelse for standpunktkarakteren 

innen klagefristen. Klagefristen er på 10 dager fra melding om vedtak kom frem til eleven eller 

eleven burde gjort seg kjent med vedtaket om standpunktkarakter. Fristløpet avbrytes imidlertid 

når den som har klagerett ber om begrunnelse for vedtaket, og ny frist gjelder fra det tidspunktet 

vedkommende har fått begrunnelsen, jf. § 5-5 første og tredje ledd. Dette er viktig for at eleven 

skal få et grunnlag for å ta stilling til om vedkommende ønsker å inngi klage.  

 

Dersom eleven ikke har fått begrunnelse for standpunktkarakteren før klage inngis, vurderer 

revisor at heller ikke dette forholdet i seg selv kan gi grunnlag for å ta klagen til følge og dermed 

oppheve karaktervedtaket. Det vises til redegjørelsen i avsnittet over vedrørende revisors 

forståelse av regelverket og vurderingstema ved klagebehandlingen. Når klage først er inngitt, vil 

det vesentlige være at faglærer i uttalelse til klageinstansen redegjør for grunnlaget for 

standpunktkarakteren, samt at klager får kopi av uttalelsen og anledning til å kommentere 

faglærers begrunnelse før vedtak fattes i klagesaken. Manglende eller mangelfull begrunnelse fra 

faglærer i forbindelse med klagebehandlingen kan imidlertid få direkte betydning for 

klageinstansens vurdering etter forskriften. Dette behandles nærmere nedenfor. 

 

Uttalelse fra faglærer 

Etter forskrift til opplæringslova § 5-12 første ledd, annet punktum skal det med klagen følge en 

uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt. Denne skal altså sendes fra skolen til 

klageinstansen sammen med elevens klage. Eleven skal få kopi, jf. tredje punktum. 

  

For at klageinstansen skal kunne gjøre en vurdering av om standpunktkarakter er fastsatt i henhold 

til regelverket, forutsetter det at faglærer gjør rede for vurderingsarbeidet som ligger til grunn for 

karakterfastsettelsen. For å kunne legge til grunn at gjeldende regler for karakterfastsettelse er 

fulgt, må faglærers uttalelse vise at det er foretatt en slik konkret og samlet vurdering av elevens 

kompetanse opp mot læreplanens kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse som forskrift til 

opplæringslova gir anvisning på. Faglærer bør også kommentere eventuelle innsigelser til 

karakterfastsettelsen som eleven har fremsatt i sin klage. 

 

Bestemmelsen i opplæringslova § 5-12 første ledd, annet punktum regulerer ikke hva som skal 

ligge til grunn for standpunktkarakteren, men den pålegger faglærer å avgi en uttalelse om hva 

som faktisk er lagt til grunn ved karakterfastsettelsen. Dette for at klageinstansen skal ha et 

grunnlag for å vurdere om standpunktkarakteren er fastsatt i tråd med gjeldende regler.  

 

Dersom faglærer ikke avgir uttalelse om hvordan karakteren er fastsatt, eller dersom uttalelsen 

skaper tvil knyttet til overholdelse av én eller flere forskriftsbestemmelser, vil ikke klageinstansen 

ha grunnlag for å konkludere med at gjeldende regler for karakterfastsettelse er fulgt. Resultatet 

må dermed bli opphevelse av karaktervedtaket, såfremt tvilen ikke kan elimineres ved innhenting 

av ytterligere opplysninger fra faglærer/skolen. 

 

Uttalelse fra rektor  

Etter forskrift til opplæringslova § 5-12 tredje ledd, annet punktum, skal det med klagen også 

følge en uttalelse fra rektor om saksbehandlinga ved skolen. I Utdanningsdirektoratets veileder til 

klagebehandlingen er bestemmelsen forstått dit hen at rektor skal redegjøre for at elevens rett til 

individuell vurdering, herunder både underveis- og sluttvurdering, er oppfylt. Videre er det lagt til 

grunn at rektor må beskrive skolens prosedyrer for fastsetting av standpunktkarakter, herunder 
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oppgi tidspunktet for fastsettelse av den påklagede standpunktkarakteren, redegjøre for at 

faglærers uttalelse er gjennomgått og kvalitetssikret samt redegjøre for hvorvidt faglærers uttalelse 

viser at standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med gjeldende regler. 

 

Dersom uttalelse fra rektor ikke oversendes til klageinstansen sammen med klage, eller dersom 

uttalelsen fremstår som mangelfull, er klageinstansen henvist til å innhente opplysningene av eget 

tiltak for å sikre at grunnlaget for klagebehandlingen er forsvarlig og i tråd med forskrift til 

opplæringslova. 

 

Det fremheves imidlertid at klageinstansen uansett skal foreta en selvstendig vurdering av 

saksforholdet opp mot gjeldende regelverk, uavhengig av rektors syn på om faglærers uttalelse og 

vurderingsarbeid er tilfredsstillende. 

 

2.2.4 Klageinstansens saksforberedelse, saksbehandling og vedtak 
Klageinstansens utredningsplikt 

Forvaltningsloven § 33 første ledd fastslår at de regler som gjelder saksforberedelsene av 

enkeltvedtak i lovens kapittel 4 og 5 også gjelder ved forberedelse av vedtak i klagesaker. Blant 

annet gjelder det en tilsvarende utrednings- og informasjonsplikt ved klagesaker. Det følger av 

forvaltningsloven § 17 første ledd, første punktum, jf. § 33 femte ledd at klageinstansen skal påse 

at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Klageinstansen har altså et selvstendig 

ansvar for sakens opplysning. Den kan selv sørge for sakens opplysning eller pålegge 

underinstansen nærmere utredning.  

 

Utredningsplikten bygger på det alminnelige, ulovfestede prinsippet om forsvarlig 

saksbehandling. Denne plikten er mer omfattende i saker hvor det treffes enkeltvedtak enn ellers, 

da enkeltvedtak er av større betydning for parten med de skjerpede kravene til forvaltningsorgan 

som det medfører. 

 

Det er flere hensyn som ligger bak forvaltningens utredningsplikt; hensynet til at avgjørelser er 

riktige og bygger på riktig faktum, hensynet til partens rettssikkerhet, hensynet til befolkningens 

tillit til forvaltningen samt hensynet til å bidra til færre klager og dermed en effektiv 

saksbehandling. 

 

Selv om klageinstansens kompetanse er begrenset i saker om klage på standpunktkarakter, gjelder 

like fullt plikten til å få saken best mulig opplyst. Klageinstansen må ha et tilstrekkelig faktisk 

grunnlag for å foreta en vurdering av om forutsetningene for karakterfastsettelse er fulgt. Dette 

ansvaret påhviler forvaltningen uavhengig av hva klager han anført i sin klage.10  

 

Klageinstansens utredningsplikt innebærer blant annet at den må påse at faglærer har gitt en 

tilstrekkelig omfattende redegjørelsene for vurderingsarbeidet til at klageinstansen reelt sett kan 

prøve om vurderingene som ligger til grunn for standpunktkarakteren, er i tråd med de sentrale 

bestemmelsene i forskriftens kapittel 3.  

 

Dersom det kommer inn nye opplysninger i saken under saksforberedelsen, plikter klageinstansen 

å varsle parten og som hovedregel fremlegge vedkommende opplysningene for uttalelse, jf. fvl. § 

17 annet ledd. Bestemmelsen er ment til å ivareta forsvarlighets, rettssikkerhets- og 

kontradisjonshensyn. Kontradiksjonshensynet tilsier at en part skal ha blitt hørt om og fått 

anledning til å føre bevis for sitt syn før vedtak treffes. 

 
10 Se SOMB 25.05.2019 (2018/3545) 
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Ut fra denne redegjørelsen utledes følgende revisjonskriterium: 

 

• Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes 

 

Klageinstansens begrunnelsesplikt 

Det følger av § 5-12 tredje ledd at dersom klagen blir funnet berettiget, må klageinstansen 

presisere hvilke regler man mener er brutt eller det kan reises tvil om er brutt, og sende saken 

tilbake til skolen.  

 

I bestemmelsen ser vi at det ikke er nødvendig for klageinstansen å konstatere at 

forskriftsbestemmelser er brutt ut fra foreliggende dokumentasjon. Det er tilstrekkelig for å ta 

klagen til følge at det er usikkerhet knyttet til om relevante forskriftsbestemmelser er overholdt. 

 

Det at klageinstansen i sitt vedtak skal fremheve hvilke regler man mener er eller kanskje er brutt, 

er viktig for at klagebehandlingen skal bidra til at eventuelle feil så vidt mulig rettes opp og at 

karaktervedtaket bringes i tråd med regelverket ved en fornyet karakterfastsettelse. Dersom klager 

gis medhold og vedtak om standpunktkarakter dermed oppheves, vil rektor og faglærer gi en ny 

vurdering med utgangspunkt i de punktene klageinstansen har pekt på i sitt vedtak. 

Klageinstansens vedtak fungerer på denne måte også som veiledning til skolens fornyede 

vurdering. Rektor setter endelig karakter, og denne avgjørelsen kan det ikke klages på. Det er 

derfor av stor betydning for å sikre en tilfredsstillende ivaretakelse av elevens rettigheter ved den 

nye vurderingen at klageinstansen i sitt vedtak er tydelig på hvilke mangler man mener hefter ved 

den opprinnelige vurderingen og/eller saksbehandlingen som lå til grunn for det påklagede 

karaktervedtaket. 

 

Det å gjøre rede for hvilke forskriftsbestemmelser som er eller kan være brutt, er imidlertid ikke 

dermed en tilstrekkelig begrunnelse for vedtaket. Det er heller ikke bare i de tilfeller klager gis 

medhold at vedkommende har krav på en begrunnelse for klageinstansens vedtak. Det følger av 

forvaltningsloven § 24 at alle enkeltvedtak skal begrunnes. Det samme gjelder for klageinstansens 

vedtak, og begrunnelsesplikten gjelder i utgangspunktet uansett om klagen gis medhold eller ikke. 

Begrunnelsesplikten er en sentral del av forsvarlighetsprinsippet. Kravene til vedtakets 

begrunnelse øker jo større betydning det har for parten. 

 

Forvaltningsloven § 25 inneholder flere krav til begrunnelsens innhold. Bestemmelsen lyder som 

følger: «I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner 

reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske 

forhold beskrevet av parten selv eller i dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til 

den tidligere fremstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi 

av fremstillingen. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig 

skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en 

henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.» 

 

Reglene i forvaltningsloven § 25 må anses som minimumskrav til begrunnelsens innhold. Kravene 

til begrunnelsens innhold vil variere med behovet i den enkelte saken. For å ivareta forsvarlighets- 
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og rettssikkerhetshensyn må forvaltningen alltid nøye vurdere om det bør gis mer utfyllende 

begrunnelse enn det som strengt tatt følger av ordlyden i § 25.11 

 

Begrunnelsen må utformes på en slik måte at den er forståelig for den vedtaket gjelder. Parten skal 

være klar over hvilket faktum som er lagt til grunn for vedtaket og hvilke bestemmelser som fakta 

er vurdert opp mot. Ved klage på standpunktkarakter er det viktig at eleven føler seg ivaretatt 

under klagebehandlingen og forstår egen rettsstilling. For at eleven skal kunne sette seg inn i de 

vurderinger som faktisk er gjort, forutsetter det at det fremgår av vedtaket hvorfor klageinstansen 

har kommet til at gjeldende forskriftskrav er eller ikke er oppfylt. Begrunnelsen må derfor også 

inneholde en redegjørelse for den vurderingen fylkeskommunen har foretatt, det vil si en 

redegjørelse for hvordan fylkeskommunen har vurdert foreliggende saksopplysninger opp mot 

forskriftens krav. Begrunnelsesplikten skal blant annet sikre at berørte parer får nødvendig og 

tilstrekkelig informasjon til å forstå forvaltningens avgjørelse og hvorfor forvaltningen eventuelt 

ikke har etterkommet en klage.12 

 

Det er flere hensyn som ligger bak forvaltningslovens krav om begrunnelse; en begrunnelse gir en 

forklaring som kan gjøre det lettere for parten å forsone seg med utfallet, reglene setter parten i 

stand til å vurdere om vedtaket skal angripes, reglene skal bidra til å bevisstgjøre 

beslutningstakere og på den måten sikre vedtakets kvalitet og de kan bidra til å skape tillit til 

forvaltningens saksbehandling og vedtak.13 I disse klagesakene spesielt kan begrunnelsen for 

klageinstansens vedtak gi viktig veiledning med tanke på skolenes fremtidige vurderingsarbeid. 

 

Det følger av forvaltningsloven § 27 annet ledd, første punktum at i saker der begrunnelsen etter § 

24 skal gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen. 

 

Av forvaltningsloven § 34 annet ledd, første punktum følger det at klageinstansen skal vurdere de 

synspunkter klager kommer med. Plikten til å vurdere klagers synspunkter gjelder uavhengig av 

om klageinstansen er enig.14 Selv om klageinstansens kompetanse er begrenset, gjelder like fullt 

plikten til å vurdere klagers synspunkter. Formålsbetraktninger og reelle hensyn tilsier at det må 

fremgå av klageinstansens begrunnelse hvordan klagers anførsler er vurdert, uansett hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning klageinstansen finner å kunne tillegge anførslene vekt.15  

 

Ut fra denne redegjørelsen utledes følgende revisjonskriterier: 

 

• Klageinstansen skal begrunne sitt vedtak, herunder 

- gjengi vedtakets rettslige grunnlag 

- nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på 

- redegjøre for hvordan de faktiske forhold er vurdert opp mot gjeldende regelverk 

- redegjøre for hvordan klagers synspunkter er vurdert 

- redegjøre for hvordan saksforholdet er vurdert opp mot forskriftskrav som ikke berøres 

i klagen 

 

 

 
11 Se også SOMB 11.3.2015 (2014/2594, Sivilombudsmannen) 

 

 
12 Se SOMB 11.3.2015 (2014/2594) og SOMB 27.05.2019 (2018/3545) 
13 Se SOMB 27.05.2019 (2018/3545) 
14 Se SOMB 27.05.2019 (2018/3545) 
15 Sml. SOMB 15.02.2019 (2018/3140)  
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2.2.5 Oppsummering - Revisjonskriterier 

På bakgrunn av vår redegjørelse ovenfor og ut fra bestemmelser i forskrift til opplæringslova og 

forvaltningsloven, utleder vi som revisjonskriterier at Troms fylkeskommune skal 

• prøve om gjeldende regler for fastsettelse av standpunktkarakter er fulgt, og herunder 

vurdere om standpunktkarakteren er satt  

- ved avslutningen av opplæringa i fag 

- ut fra kompetansemål i aktuell læreplan for fag 

- på grunnlag av en konkret vurdering av elevens kompetanse i faget i forhold til 

kompetansemålene i gjeldende læreplan og kjennetegn på måloppnåelse  

- ut fra en vurdering av elevens kompetanse innenfor minst alle hovedområder i faget 

- ut fra at eleven har vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger 

- ut fra en helhetlig vurdering av elevens samlede kompetanse i faget 

- uten at utenforliggende, ikke-faglige momenter er vektlagt 

• påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes 

• begrunne sitt vedtak, herunder 

- gjengi vedtakets rettslige grunnlag 

- nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på 

- redegjøre for hvordan de faktiske forhold er vurdert opp mot gjeldende regelverk 

- redegjøre for hvordan klagers synspunkter er vurdert 

- redegjøre for hvordan saksforholdet er vurdert opp mot forskriftskrav som ikke berøres 

i klagen 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon.16  

 

Vi avholdt oppstartsmøte 29.8.2019. Til stede fra Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten var 

Sture Normann Flåten, Beate Karlsen, Svein Vang og Randi Jernberg-Thune.  

 

For besvarelse av problemstilling 1 ba vi om en skriftlig redegjørelse fra Troms fylkeskommune 

v/Utdanningsetaten. Revisor fikk oversendt en oversikt over samtlige klager våren 2018, som 

totalt utgjorde 153 klager. Oversikten var basert på et arbeidsnotat som fylkeskommunen bruker i 

klagebehandlingen. Dokumentet inneholdt informasjon om: 

- Saksnummer 

- Hvilken skole klagen kom fra 

- Hvilket fag det ble klaget i 

- Hva opprinnelig standpunktkarakter var 

- Resultatet av klagebehandlingen (medhold/ikke medhold/avvisning av klagen) 

- Årsaken til klagene som fikk medhold 

- Resultatet etter ny vurdering av rektor/skolen 

 

Fylkeskommunen har ikke hatt praksis for å registrere klagers begrunnelse, men etter forespørsel 

fra revisor ble begrunnelser som fremgikk av klager mottatt i 2018, innarbeidet i oversikten som 

ble oversendt revisor.  

 

Våre redegjørelser under problemstilling 1 bygger på Utdanningsetatens egen gjennomgang og 

oppsummering av saker fra 2018 gjeldende klage på standpunktkarakter. 

 

For besvarelse av problemstilling 2 har vi undersøkt fylkeskommunens saksbehandling i et utvalg 

av saker fra 2018 vedrørende klage på standpunktkarakter fra elever ved videregående skoler. I 

utvelgelsen brukte vi det ovennevnte arbeidsnotatet fra Utdanningsetaten som inneholdt 

informasjon om klagene som fylkeskommunen hadde mottatt. I tabellen nedenfor er en 

oppsummering av antallet klager på standpunktkarakter fordelt pr. videregående skole og sortert 

etter antallet saker hvor resultatet av klagesaksbehandlingen har vært henholdsvis medhold, ikke 

medhold eller avvisning.  

 

 
16 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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Tabell 2. Oversikt over klagesaker og resultat pr. videregående skole, 2018 

Skole Antall klagesaker Medhold Ikke medhold Avvist Antall elever 

Bardufoss 25 6 19   496 

Breivang 5 1 4   311 

Heggen 7 3 4   519 

Ishavsbyen 6 3 3   668 

Kongsbakken 22 15 7   746 

Kvaløya 11 6 5   513 

Nordborg 1   1   135 

Nordkjosbotn 1 1     197 

Nord-Troms 26 17 9   312 

NTG 9 6 3   93 

Rå 1 1     188 

Senja 16 3 8 5 606 

Sjøvegan 1   1   216 

Stangnes 7 4 3   442 

Tromsdalen 14 8 6   590 

Totalt 153 75 73 5  

Kilde: Troms fylkeskommune og https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-

skole/elevtall-i-videregaende-skole/elevtall-fylker-og-skoler/ 
 

I utvelgelse av klagesaker for undersøkelse vektla vi å få med saker hvor klager fikk medhold og 

saker hvor klager ikke fikk medhold, men der overvekten av de utvalgte sakene for undersøkelse 

hadde resultatet ikke medhold. Dersom fylkeskommunen ikke tar en klage til følge, er denne 

avgjørelsen endelig og den påklagede standpunktkarakter blir dermed stående. Vi vurderte det 

derfor som særlig viktig å få et solid faktisk grunnlag for våre vurderinger av disse klagesakene. 

Ved utvelgelsen la vi også vekt på å få inkludert klagesaker fra flere skoler, og vi undersøkte flere 

saker fra skolene som i antall hadde flest klagesaker.  

 

Gjennomgangen av klagesaker ble gjort i Troms fylkeskommunes lokaler og i 

saksbehandlingssystemet ESA som fylkeskommunen benytter. Alle klagesakene fra 2018 har egne 

saksnummer i ESA, og, som nevnt ovenfor, inngikk det informasjon om saksnummer i 

fylkeskommunens samlede oversikt over klagesaker. Oversikten ble derfor brukt for å finne 

dokumentene som tilhørte saken vi hadde valgt ut for undersøkelse.  

 

Revisor gjennomgikk totalt 24 saker, som utgjør omtrent 15,7 % av klagesakene som kom inn i 

tidsperioden som vår undersøkelse gjelder. Blant disse sakene hadde klageinstansen 

(fylkeskommunen) gitt medhold i tre saker og ikke medhold i 21 saker.  

 

Ved gjennomgangen innhentet revisor informasjon fra alle dokumentene i klagesaken som var 

lagret på det aktuelle saksnummeret i saksbehandlingssystemet ESA; klagen, faglærers uttalelse, 

rektors uttalelse og klageinstansens vedtak. Informasjon fra sakene noterte vi i sjekklister som vi 

på forhånd hadde utarbeidet på bakgrunn av gjeldede regelverk, jf. vår utledning av 

revisjonskriterier i kapittel 2 i rapporten.  

 

Det fremheves at antall funn som oppgis i rapporten ikke tilsvarer antall saker som er gjennomgått 

av revisor. I flere saker er det gjort flere ulike funn som i rapporten behandles hver for seg og i 

tilknytning til relevant tema. 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-i-videregaende-skole/elevtall-fylker-og-skoler/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-i-videregaende-skole/elevtall-fylker-og-skoler/
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Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Informasjonen som vi innhentet fra dokumentene lagret pr. klagesak anses 

dekkende for de forhold revisor har søkt å kartlegge og gjøre vurderinger av. Revisor mener at det 

datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. 

Ved å undersøke 24 saker anser revisor å ha et datamateriale som er relevant og tilstrekkelig for å 

gi tydelige indikasjoner på om klagebehandlingen er i tråd med gjeldende regelverk. Vi ser ikke 

grunn til å anta at den informasjonen vi innhentet i forbindelse med mappegjennomgangen, er 

beheftet med vesentlige feil. Det presiseres imidlertid at revisors vurderinger og konklusjoner kun 

har gyldighet for de undersøkte sakene. Det kan ikke generaliseres fra undersøkte til ikke-

undersøkte tilfeller. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisor har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger og sammenlikninger, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.2 Avgrensninger 

I tråd med bestillingen fra kontrollutvalget er undersøkelsene knyttet til fylkeskommunens 

saksbehandling begrenset til året 2018 og til saker som gjelder klage på standpunktkarakter. 

 

Under behandling av klage på standpunktkarakter er det etter forskrift til opplæringslova et 

sentralt vurderingstema hvorvidt faglærer har vurdert elevens kompetanse opp mot 

kompetansemål i læreplanen for det aktuelle faget. Av ressurshensyn har imidlertid revisor 

avgrenset mot å gå inn i konkrete opplæringsplaner for fag for å undersøke om faglærers 

vurderinger av elevens kompetanse er gjort opp mot riktig læreplan og riktige kompetansemål. 

Revisor har dermed heller ikke hatt grunnlag for å vurdere nærmere klageinstansens 

saksbehandling på disse punktene. Det revisor har undersøkt knyttet til nevnte vurderingstema, er 

om det fremgår av klageinstansens vedtak at det er vurdert om faglærers uttalelse gir uttrykk for at 

det er en konkret, bred og samlet vurdering av elevens kompetanse opp mot kompetansemål som 

ligger til grunn for standpunktkarakteren og således om gjeldende regler for karakterfastsettelse er 

fulgt.  

 

Som følge av at undersøkelsen retter seg mot klageinstansens saksbehandling, har vi i våre 

redegjørelser under problemstilling 2 ikke synliggjort hvilken skole klagen kommer fra eller 

hvilket fag og karakter klagen gjelder. Vi har heller ikke under denne problemstillingen 

synliggjort skolens nye vedtak om standpunktkarakter i saker hvor klageinstansen sendte saken 

tilbake til skolen for ny vurdering.  
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4 BEGRUNNELSER I KLAGER PÅ STANDPUNKTKARAKTERER  

 

Hva var de mest utbredte begrunnelsene for klage på standpunktkarakterer innen 

videregående opplæring i Troms i 2018?  

 

I hvor mange saker ble kandidaten gitt medhold i sin klage? 

4.1 Begrunnelser for klage på standpunktkarakterer 

Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten sendte revisor en oppsummering etter behandlingen av 

klager mottatt våren 2018. Utdanningsetaten har oppsummert følgende begrunnelser som de mest 

utbredte: 

 

1) Dårlig eller mangelfull kommunikasjon mellom faglærer og elev knyttet til 

underveisvurdering 

2) Eleven kontakter sin faglærer for en begrunnelse for standpunktkarakteren etter at denne er 

publisert. Faglærer oppdager da at vurderingen som er foretatt, er feil. 

3) Eleven hevder at fagsamtale ikke har funnet sted 

 

Klageinstansen skal «vurdere om gjeldende føresegner om karaktersetting er følgde», jf. forskrift 

til opplæringslova § 5-12 første ledd, som vil si om standpunktkarakteren er satt i samsvar med 

reglene om fastsetting av standpunktkarakterer i forskrift til opplæringslova § 3-18. Troms 

fylkeskommune har opplyst til revisor at de vurderer ikke bare saken opp mot klagers 

begrunnelse, men at klageinstansen i de påklagede tilfellene vurderer alle sider av vedtaket og 

sikrer at hver enkelt standpunktkarakter er satt i henhold til lov og forskrifter. Troms 

fylkeskommune har opplyst til revisor at klageinstansen kan oppheve vedtak på fastsettelse av 

standpunkt når det er tvil om – eller at lov og forskrift ikke er fulgt, og at det da kan være forhold 

som ikke ligger i klagers begrunnelse som er grunnlaget for at klageinstansen opphever tidligere 

vedtak. 

 

4.2 Antallet saker med medhold 

Troms fylkeskommune v/Utdanningsetaten har redegjort til revisor for at eleven ble gitt medhold i 

75 av klagesakene i 2018. Sakene ble dermed returnert til de aktuelle skolene for en fornyet 

vurdering. Av disse sakene fikk 40 av elevene en bedre karakter, mens de resterende ikke fikk 

endret sin standpunktkarakter i forhold til det som opprinnelig var fastsatt. Ifølge 

fylkeskommunen er den mest utbredte årsaken til at elevene får medhold i sin klage at faglærer 

enten i samtale med elev etter at standpunktkarakteren er publisert, eller i arbeidet med å besvare 

klagen, ønsker å endre sin vurdering. 

 

For de 75 klagesakene i 2018 hvor klager fikk medhold, fremgår årsak til dette resultatet i den 

skriftlige oversikten som Troms fylkeskommune har sendt revisor. Vår gjennomgang av 

dokumentet viser at: 

• I 43 av de 75 klagesakene er årsak til medhold beskrevet å være lærer hever karakter 

/faglærer foretatt ny vurdering/medhold av faglærer 

• I 11 saker er årsak til medhold opplyst å være dårlig begrunnelse faglærer/manglende 

dokumentasjon faglærer/faglærers begrunnelse mangelfull og standpunktvurderinger 

favner ikke bredt nok/to hovedområder ikke vurdert/manglende dokumentasjon 
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• I syv klagesaker er årsaken til medhold opplyst å være usikker på om halvårssamtale og 

halvårsvurdering uten karakter er gitt og at dette ikke er gitt og fagsamtale avholdt sent i 

opplæringsløpet 

• Andre årsaker til medhold er beskrevet å være at klageinstansen var usikker på om 

utenforliggende momenter var trukket inn i vurderingen, rektor har anmodet om ny 

vurdering  

 

Troms fylkeskommune har opplyst at det har vært en stor økning i antall klager på 

standpunktkarakter fra 2015 og fram til i dag, og har sendt revisor følgende oversikt: 

 

2015 2016 2017 2018 2019* 

60 26 8 81 42 5 130 52 23 156 75 42 98 49 5 

A B C A B C A B C A B C A B C 

 

A. Antall klager totalt. 

B. Antall medhold i klageinstansen. 

C. Antall medhold til gunst for klager etter endelig behandling på skolen. 

*Klagebehandlingen pågår fortsatt. Avsluttes 30.09.2019. 
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5 TROMS FYLKESKOMMUNES BEHANDLING AV KLAGER PÅ 
STANDPUNKTKARAKTERER  

 

Var Troms fylkeskommunes behandling av klager på standpunktkarakterer i 2018 i tråd 

med regelverk og anbefalinger på området? 

5.1 Generelt om fylkeskommunens saksbehandling 

Under revisors undersøkelser av konkrete klagesaker ble det ikke gjort noen funn som tilsa at 

fylkeskommunen har tatt stilling til klager på standpunktkarakterer uten først å ha mottatt uttalelse 

fra faglærer og rektor. I de aller fleste klagesakene vi undersøkte, hadde faglærer og rektor 

benyttet skjemaene utarbeidet av fylkeskommunen i forbindelse med klagebehandlingen.  

 

Som redegjort for under punkt 2.2.2 i denne rapporten, har fylkeskommunen utarbeidet mal for 

klage, for faglærers og rektors uttalelse i anledning klagesaken og for klageinstansens vedtak. 

 

Faglærer bes i fylkeskommunens mal/skjema om å begrunne standpunktvurderingen. I malen gis 

det følgende veiledning til faglærer i denne forbindelse: 

 
Faglærer bes i malen om å fylle ut informasjon om hovedområde i læreplan for det aktuelle faget, 

om å beskrive elevens kompetanse og hvordan den samlede vurderingen er foretatt samt om å 

redegjøre for hovedhensyn lagt til grunn ved utøvelse av skjønn. I et eget felt i malen er det lagt til 

rette for at faglærer kan skrive svar på klagers anførsler eller gi eventuelle andre kommentarer. 

Endelig bes faglærer i malen om å opplyse klageinstansen om dato for gjennomført(e) 

fagsamtale(r) og samlet sluttvurdering (standpunktkarakter). 
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Skolen v/rektor bes i fylkeskommunens mal om å gi informasjon om karakter som ble gitt 1. 

termin, standpunktkarakter og dato for fastsetting av standpunktkarakter. Rektor bes videre om å 

beskrive saksgangen ved skolen, samt om å krysse av for om skolen har oppfylt elevens rett til 

individuell vurdering etter forskrift til opplæringslova § 3-1 (alternativene er her ja, nei og 

usikker). Rektor bes også om å svare ja eller nei på spørsmålet om rektor har gått gjennom 

faglærers uttalelse og kvalitetssikret denne, jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-17 og 3-18. 

 

Klageinstansen har som nevnt ovenfor en mal for sitt vedtak. Denne malen er inntatt i sin helhet 

på de to neste sidene.  
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5.2 Hva klageinstansen skal vurdere 

 

 
 

5.2.1 Revisors funn 

I samtlige klagesaker som revisor undersøkte tok fylkeskommunen stilling til alle relevante 

forskriftskrav knyttet til grunnlaget for karakterfastsettelsen ved å svare ja, nei eller usikker på 

spørsmålene i vedtaksmalen som er inntatt i punktet ovenfor.  

 

Når det gjelder kravet om at standpunktkarakteren skal være satt ved avslutningen av opplæringa i 

fag, har revisor ikke gjort funn som tilsier at karakteren ikke var fastsatt på riktig tidspunkt eller at 

klageinstansen traff vedtak uten at tidspunkt for karakterfastsettelse var opplyst.  

 

I flere av sakene revisor gjennomgikk inneholdt faglærers uttalelser konkrete og nokså grundige 

beskrivelser av elevens kompetanse opp mot aktuelle kompetansemål. Redegjørelsen fra faglærer 

ga her klageinstansen nødvendig informasjon for å kunne vurdere om gjeldende regler for 

karakterfastsettelse var fulgt. I seks av klagesakene vi gjennomgikk fant revisor imidlertid at 

faglærers uttalelse ikke ga tilstrekkelig informasjon om elevens kompetanse til at klageinstansen 

reelt sett kunne foreta den vurderingen som forskrift til opplæringslova gir anvisning på. I disse 

seks sakene oppga faglærer resultater på prøver/innleveringer/muntlige fremføringer, og i fem av 

sakene ble dette gjort i tilknytning til angivelse av hovedområdene i læreplanen. Faglærers 

uttalelse inneholdt imidlertid ikke i noen av de nevnte sakene informasjon om hvilke 

kompetansemål eleven hadde blitt testet i eller en beskrivelse av elevens kompetanse opp mot 

aktuelle kompetansemål. Likevel la fylkeskommunen i samtlige saker til grunn at aktuelle 

forskriftskrav var oppfylt. I fire av disse sakene ble elevens klage ikke tatt til følge og i to av 

sakene ble klagen tatt til følge på annet grunnlag. 

 

Det overordnede vurderingstemaet for klageinstansen er om gjeldende regler for fastsettelse av 

standpunktkarakter er fulgt, jf. forskrift til opplæringslova § 5-12 første ledd, første punktum. Av 

gjeldende regler for karakterfastsettelse følger det blant annet at elevens kompetanse opp mot 

læreplanens kompetansemål skal være avgjørende for standpunktkarakteren. For å fastslå om 

standpunktvurderingen er gjort på riktig grunnlag, må det derfor for klageinstansen foreligge en 

konkret beskrivelse av elevens kompetanse opp mot kompetansemål og kjennetegn på 

måloppnåelse innenfor minst alle hovedområder i faget. Dersom faglærers uttalelse ikke 

Revisjonskriterier  

«Klageinstansen skal prøve om gjeldende regler for fastsettelse av standpunktkarakter er 

fulgt, og herunder vurdere om standpunktkarakteren er satt  

- ved avslutningen av opplæringa i fag 

- ut fra kompetansemål i aktuell læreplan for fag 

- på grunnlag av en konkret vurdering av elevens kompetanse i faget i forhold til 

kompetansemålene i gjeldende læreplan og kjennetegn på måloppnåelse  

- ut fra en vurdering av elevens kompetanse innenfor minst alle hovedområder i 

faget 

- ut fra at eleven har vist kompetanse på ulike måter og i ulike sammenhenger 

- ut fra en helhetlig vurdering av elevens samlede kompetanse i faget 

- uten at utenforliggende, ikke-faglige momenter er vektlagt» 
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inneholder en slik konkret beskrivelse av elevens kompetanse, så skaper dette tvil om hvorvidt 

grunnlaget for standpunktkarakteren er i tråd med regelverket fordi den ikke gir klageinstansen 

noen praktisk mulighet til å vurdere om karakteren er fastsatt i tråd med gjeldende regler. 

 

I sakene der revisor fant at faglærers begrunnelse ikke belyste elevens kompetanse i nødvendig 

grad, fremgikk det ikke informasjon i fylkeskommunens vedtak om hvilke faktiske forhold og 

vurderinger som lå til grunn for at at gjeldende forskriftskrav vedrørende karakterfastsettelsen 

likevel ble ansett som oppfylt.  

 

Blant de undersøkte sakene fant revisor videre eksempel på at manglende overholdelse av 

forskriftsbestemmelser om halvårssamtale og halvårsvurdering uten karakter, samt av elevens rett 

til informasjon om grunnlaget for standpunktkarakteren, ble avgjørende for at klage ble tatt til 

følge. I punkt 5.2.2 behandles revisors vurderinger av dette funnet opp mot revisjonskriteriet 

utledet av forskrift til opplæringslova § 5-12 om hva klageinstansen skal prøve.   

 

5.2.2 Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at fylkeskommunen ved avkrysning i vedtaksmalen gir uttrykk for at den har tatt 

stilling til forskriftskrav knyttet til det overordnede vurderingstemaet ved klage på 

standpunktkarakter, nemlig om gjeldende regler for karakterfastsetting er fulgt. 

 

Revisors funn relatert til fylkeskommunens klagebehandling tyder imidlertid på at det er truffet 

vedtak om å ikke ta klager til følge også i saker der klageinstansen i realiteten har manglet 

tilstrekkelig grunnlag for å konstatere at aktuelle forskriftskrav var oppfylt og dermed at gjeldende 

regler for karakterfastsetting var fulgt. Dette gjelder i sakene der faglærers uttalelse i anledning 

klagebehandlingen for revisor fremstod som mangelfull ved at den manglet en konkret beskrivelse 

av elevens kompetanse opp mot kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse. Uten en konkret 

beskrivelse av elevens kompetanse lar det seg ikke gjøre for klageinstansen å prøve om karakteren 

er fastsatt i henhold til de kravene som fremgår som strekpunkt 2-5 i tekstboksen under punkt 5.2. 

Det at fylkeskommunen i sitt vedtak likevel konstaterer at disse forskriftskravene er overholdt, er 

rettssikkerhetsmessig problematisk også i saker der klager gis medhold på annet grunnlag. Dette 

fordi karaktervedtaket oppheves og sendes tilbake til skolen for en ny og endelig vurdering uten at 

det signaliseres at faglærers uttalelse til klageinstansen ikke har avklart om sentrale 

vurderingsbestemmelser er iakttatt ved karakterfastsettelsen. Dette medfører risiko for at 

eventuelle feil/mangler ikke rettes opp ved den nye karakterfastsettelsen.  

 

Fordi fylkeskommunen ikke i noen av de undersøkte sakene har gjort nærmere rede for hvilket 

faktum som er lagt til grunn for vedtaket og hvordan dette er vurdert opp mot gjeldende regelverk, 

har revisor begrenset mulighet til å kommentere fylkeskommunens eventuelle vurderinger mer 

konkret. Revisors funn gir uansett grunn til å stille spørsmål ved hvor reell og forsvarlig 

fylkeskommunens klagebehandling er og har vært på det reviderte området sett i forhold til 

hovedregelen i forskrift til opplæringslova § 5-12 første ledd, første punktum om hva 

klageinstansen skal prøve.   

 

Som redegjort for under punkt 2.2.3, forstår revisor gjeldende regelverk slik at klageretten er 

begrenset til grunnlaget for sluttvurderingen (standpunktkarakteren). Videre er det revisors 

forståelse at forskriftsbestemmelser som går på halvårssamtale, halvårsvurdering uten karakter og 

mulighet for eleven til å forbedre sin kompetanse i løpet av opplæringen, hører under 

underveisvurderingen. Slik revisor forstår det, kan dermed manglende overholdelse av disse 

forskriftsbestemmelsene ikke i seg selv gi grunnlag for opphevelse av opprinnelig karaktervedtak 
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ved klage. Ettersom det er grunnlaget for karakterfastsettelsen som skal prøves av klageinstansen, 

og det etter forskriften kun er en vurdering av elevens kompetanse som skal ligge til grunn for 

standpunktkarakteren, er det videre revisors oppfatning av regelverket at heller ikke manglende 

overholdelse av elevens rett til informasjon underveis i opplæringsløpet (om hva som vektlegges 

ved vurdering av vedkommendes kompetanse og karakterfastsettelsen) i seg selv kan føre til 

medhold i klage. Det samme gjelder manglende begrunnelse for standpunktkarakteren til eleven 

etter at denne er fastsatt, men før klage inngis.17 

 

Som redegjort for under revisors funn i punkt 5.2.1, har revisors undersøkelser av konkrete 

klagesaker avdekket at manglende overholdelse av flere av de nevnte forskriftsbestemmelsene i 

praksis har ført til at klageinstansen har tatt klage til følge. Revisors vurdering er at klageinstansen 

etter forskrift til opplæringslova ikke har anledning til dette fordi bestemmelsene ikke omhandler 

fastsettelse av standpunktkarakter. Fylkeskommunen har dermed gått utover den 

kompetansebegrensningen som følger av forskrift til opplæringslova § 5-12 første ledd, første 

punktum. 

 

Basert på det ovennevnte er det revisors samlede vurdering at Troms fylkeskommune for de 

undersøkte sakene delvis oppfyller revisjonskriteriet om at den skal prøve om gjeldende regler for 

fastsettelse av standpunktkarakter er fulgt. Vurderingen er relatert til funn som viser at 

fylkeskommunen ikke synes å ha foretatt den vurderingen som forskriften forutsetter og at 

fylkeskommunen har gått utover sin myndighet. 

 

5.3 Sakens opplysning 

 

 

5.3.1 Revisors funn  

I det saksutvalget som revisor undersøkte nærmere var de fleste sakene, gjennom skriftlig klage 

fra elev og uttalelser fra henholdsvis faglærer og skole, godt nok opplyste til at fylkeskommunen 

kunne vurdere om standpunktkarakteren var fastsatt i henhold til regelverket. Under vår 

gjennomgang av konkrete klagesaker fant vi imidlertid også saker som revisor vurderte ikke var 

tilstrekkelig opplyste ved oversendte saksopplysninger til at fylkeskommunen kunne vurdere om 

karakterfastsettelsen var forskriftsmessig og dermed gjennomføre en forsvarlig klagebehandling. 

Revisor fant likevel ingen eksempler på at fylkeskommunen i disse sakene hadde søkt å fjerne 

usikkerhet knyttet til faktum og oppfyllelse av forskriftskrav ved å innhente ytterligere 

opplysninger og slik forsøke å klarlegge de faktiske forhold bedre før vedtak ble fattet.  

 

Revisor vurderte at i syv av de undersøkte sakene skulle ytterligere opplysninger vært søkt 

innhentet, men uten at revisor kunne se at dette var gjort. 

 

Som redegjort for under punkt 5.2.1 har revisors undersøkelser avdekket at fylkeskommunen i 

seks saker har tatt stilling til klager der innsendte dokumenter, nærmere bestemt faglærers 

uttalelse, ikke gir tilstrekkelig faktisk grunnlag for å kunne vurdere om gjeldende regler for 

 
17 Manglende/mangelfull informasjon om grunnlaget for standpunktkarakteren fra faglærer i forbindelse med 

klagebehandlingen kan imidlertid føre til at klager gis medhold fordi det skaper tvil knyttet til om karakteren er 

fastsatt i henhold til føringene i forskrift til opplæringslova. 

«Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes» 
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karakterfastsettelse er fulgt. I fire av disse sakene ble elevens klage ikke tatt til følge og i to av 

sakene ble klagen tatt til følge på annet grunnlag. Ikke i noen av disse sakene kan revisor se at 

fylkeskommunen har anmodet om ytterligere opplysninger knyttet til faglærers vurderingsarbeid 

opp mot kravene i forskrift til opplæringslova.  

 

Blant de undersøkte sakene var det også en sak der det ikke fremgikk at fylkeskommunen hadde 

søkt innhentet elevens synspunkter før vedtak ble fattet, selv om begrunnelsen for klagen tilsa at 

elevens forståelse av hvorfor vedkommende ikke hadde fått forventet karakter (feilføring), var en 

helt annen enn karaktergrunnlaget som ble beskrevet i faglærerens uttalelse til klageinstansen. 

5.3.2 Revisors vurderinger 

Som klageinstans har fylkeskommunen et selvstendig ansvar for å påse at saken er så godt opplyst 

som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd, første punktum, jf. § 33 femte 

ledd. Forvaltningslovens utredningsplikt bygger på det alminnelige, ulovfestede prinsippet om 

forsvarlig saksbehandling. Revisors vurdering er at funnene som er presentert i punktet ovenfor 

viser at fylkeskommunen i flere saker ikke har oppfylt sin utredningsplikt. 

 

I et rettssikkerhetsperspektiv er det at klageinstansen ikke påser at saken er så godt opplyst som 

mulig, særlig problematisk dersom klagen ikke gis medhold til tross for at saksopplysningene 

etterlater tvil knyttet til om gjeldende regelverk er fulgt. Dersom det er uenighet eller uklarhet 

knyttet til faktiske forhold av betydning for vurderingen av om reglene for karakterfastsetting er 

fulgt, må fylkeskommunen foreta en selvstendig bevisvurdering og om nødvendig innhente 

ytterligere opplysninger for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag.18 Revisors funn viser at 

fylkeskommunen ikke har innhentet ytterligere opplysninger i klagesaker der revisor vurderte at 

innsendte dokumenter ikke inneholdt tilstrekkelige faktiske opplysninger for at fylkeskommunen 

som klageinstans kunne foreta den prøvingen av karaktervedtaket som forskrift til opplæringslova 

gir anvisning på.   

 

Dersom det ikke kan bringes klarhet i faktum og det følgelig fortsatt hefter usikkerhet ved om 

standpunktkarakteren er fastsatt i henhold til regelverket, vil det riktige være å oppheve 

karaktervedtaket og sende saken tilbake til skolen for en fornyet vurdering der gjeldende regler 

iakttas. Det vil under ingen omstendighet være forsvarlig å opprettholde et karaktervedtak dersom 

det er tvilsomt om vurderingene som ligger til grunn er i henhold til regelverket. Også i forskrift til 

opplæringslova § 5-12 tredje ledd fremgår det forutsetningsvis at det er tilstrekkelig med tvil 

knyttet til om regler er brutt for at en klage anses berettiget. Etter revisors vurdering har våre 

undersøkelser avdekket at fylkeskommunen i flere saker ikke har tatt klager til følge, med den 

konsekvens at den påklagede standpunktkarakteren har blitt stående, uten at foreliggende 

saksopplysninger (faglærers uttalelse) har gitt tilstrekkelig grunnlag for å konstatere at gjeldende 

regler for karakterfastsettelse var fulgt.  

 

Hensynet til likebehandling og forutberegnelighet ved klagebehandlingen, samt hensynet til å 

bevare befolkningens tillit til forvaltningen, tilsier at det i alle saker bør tilstrebes at 

klageinstansens vedtak er riktig, også i saker hvor klager gis medhold. Dette forutsetter igjen at 

vedtaket er basert på et tilstrekkelig og riktig faktisk grunnlag. Hensynet til at forvaltningens 

avgjørelser skal være riktig er i seg selv et viktig hensyn. Hvor langt klageinstansen skal gå i å 

utrede saken ytterligere, i stedet for å forholde seg til innsendte dokumenter og ved usikkerhet 

oppheve vedtaket og sende det tilbake til skolen for en fornyet vurdering, beror på en nærmere 

avveining der hensynet til et best mulig grunnlag for å treffe riktige avgjørelser til en viss grad må 

 
18 Se også SOMB 15.2.2019 (2018/3140) 
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veies opp mot hensynet til en effektiv klagebehandling. Også hensynet til partens rettssikkerhet 

kan tale for at saksbehandlingen ikke trekker ut i tid.  

 

Basert på det ovennevnte er revisors vurdering at Troms fylkeskommune for de undersøkte sakene 

ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 

treffes. Vurderingen gjelder de klagesakene som revisor vurderte ikke var tilstrekkelig opplyste 

gjennom foreliggende dokumentasjon til at det kunne foretas en forsvarlig vurdering av om 

gjeldende regler for karakterfastsettelse var fulgt uten at det ble innhentet ytterligere informasjon. 

 

5.4 Klageinstansens begrunnelse 

 

 

5.4.1 Revisors funn  

Gjengi vedtakets rettslige grunnlag 

I vedtaksmalen som fylkeskommunen benytter i klagebehandlingen gjengis bestemmelsen i 

forskrift til opplæringslova § 5-12 om hva klageinstansen skal vurdere, i tillegg til at forskriftskrav 

knyttet til grunnlaget for karakterfastsettelsen gjengis som spørsmål sammen med henvisning til 

aktuelle paragrafer i forskriften. I alle klagesakene revisor gjennomgikk, hadde fylkeskommunen 

konkludert med svarene ja, nei eller usikker på disse spørsmålene.  

 

Under revisors undersøkelser av utvalgte saker ble det imidlertid avdekket at fylkeskommunen 

ikke i noen av vedtakene hadde tydeliggjort hvilke av forskriftsbestemmelsene i vedtaksmalen 

som innebærer direktiver for fastsettelsen av standpunktkarakter (sluttvurderingen) og som 

dermed kan påvirke utfallet av klagesaken, og hvilke forskriftsbestemmelser som vurderes av 

klageinstansen uten at svaret i seg selv kan ha utslagsgivende betydning for om klagen gis 

medhold eller ikke. Det vises til redegjørelsen for revisors forståelse av regelverket under punkt 

2.2.3 i rapporten, samt til revisors funn og vurderinger under punkt 5.2 relatert til hvilke av 

forskriftsbestemmelsene som fylkeskommunen i praksis prøver og som etter revisors vurdering 

gjelder fastsettelse av standpunktkarakter og hvilke som ikke gjør det, blant annet fordi de 

regulerer forhold knyttet til underveisvurderingen. 

 

Nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på 

I de klagesakene revisor gjennomgikk var det ingen vedtak der fylkeskommunen hadde redegjort 

for de faktiske forhold som var lagt til grunn for vedtaket.  

 

Revisors gjennomgang viste at fylkeskommunen kun svarte ja, nei eller usikker på spørsmålene i 

vedtaksmalen. I noen saker, særlig ved usikkerhet, oppga fylkeskommunen også sin vurdering i en 

Revisjonskriterier 

 

«Klageinstansen skal begrunne sitt vedtak, herunder 

- Gjengi vedtakets rettslige grunnlag 

- Nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på 

- Redegjøre for hvordan de faktiske forhold er vurdert opp mot gjeldende regelverk 

- Redegjøre for hvordan klagers synspunkter er vurdert 

- Redegjøre for hvordan saksforholdet er vurdert opp mot forskriftskrav som ikke 

berøres i klagen» 
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kort merknad. Verken svarene i vedtaksmalen eller den korte merknaden ga imidlertid nærmere 

informasjon om vurderingsgrunnlaget. 
  

Når det gjelder elevens rett til halvårssamtale og halvårsvurdering uten karakter midt i 

opplæringsperioden, samt rett til å bli gjort kjent med hva som vektlegges ved fastsettelse av 

karakter/begrunnelse for standpunktkarakteren, registrerte revisor under undersøkelsene en 

varierende praksis i fylkeskommunens klagebehandling.19 Under gjennomgangen så vi at i én sak 

førte usikkerhet/negativt svar i vedtaksmal og egen merknad knyttet til overholdelse av forskriften 

på disse punktene til at fylkeskommunen ga medhold i klage, mens i tre andre saker ikke. Vi så 

også at i syv klagesaker var det svart ja i vedtaksmalen på at nevnte forskriftsbestemmelser var 

oppfylte selv om eleven bestred det og/eller revisor ikke kunne gjenfinne klare opplysninger om 

det i innsendte dokumenter. Blant de gjennomgåtte sakene var det også et tilfelle der 

klageinstansen svarte usikker på om nevnte forskriftsbestemmelser var oppfylt selv om både elev 

og lærer var samstemte om oppfyllelse, samt et tilfelle der klageinstansen svarte ja på at 

forskriftskravene var overholdt selv om skolen hadde bekreftet opplysning fra eleven om det 

motsatte. Ikke i noen av disse sakene ble det redegjort for hvilke faktiske forhold som lå til grunn 

for den vurderingen som avkrysning i fylkeskommunens vedtaksmal, merknad eller vedtak ga 

uttrykk for. 

 

Redegjøre for hvordan de faktiske forhold er vurdert opp mot gjeldende regelverk 

Fylkeskommunens svar på spørsmål i vedtaksmalen gir inntrykk av at de faktiske opplysningene i 

tilsendte dokumenter er vurdert opp mot forskriftskrav vedrørende karakterfastsettelsen, men 

avkrysningen sier ikke noe om hvorfor klageinstansen har kommet til at forskriftens krav er eller 

ikke er oppfylt.  

 

I flere av klagesakene revisor gjennomgikk, der opplysninger eller mangel på opplysninger i 

uttalelsen fra faglærer etter revisors vurdering var egnet til å skape tvil knyttet til om 

forskriftsbestemmelser var oppfylt, fant vi at fylkeskommunen hadde konkludert med oppfyllelse 

ved å svare ja i vedtaksmalen uten en nærmere begrunnelse. Dette var blant annet situasjonen i de 

seks undersøkte sakene som det ble redegjort for under punkt 5.2.1, der faglærers uttalelse etterlot 

tvil ved om det var foretatt en slik vurdering av elevens kompetanse som forskrift til 

opplæringslova forutsetter ved fastsettelse av standpunktkarakter. 

 

Under revisors gjennomgang fant vi videre seks saker der fylkeskommunen ved egen avkrysning i 

vedtaksmal og/eller i merknad ga uttrykk for usikkerhet om eller negativt svar på at forskriftskrav 

var oppfylt, men der det ikke ble nærmere begrunnet hvorfor klagen likevel ikke ble tatt til følge. I 

fire av disse sakene var det oppgitt i egen merknad og svart usikker og/eller nei på spørsmål i 

vedtaksmal om halvårssamtale, halvårsvurdering uten karakter og/eller om faglærer har godgjort 

at eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakter, samt i 

tillegg kommentert i merknaden at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for karakter. Ikke i 

noen av disse sakene redegjorde fylkeskommunen altså for hvilke rettslige og faktiske vurderinger 

som lå til grunn for at det ikke ble gitt medhold i klagene. I to av de seks sakene tilkjennega 

fylkeskommunen usikkerhet knyttet til om faglærer hadde vektlagt momenter som ikke var i tråd 

med forskriftens krav gjennom avkrysning i vedtaksmal og/eller en kort merknad i vedtaket, men 

der dette uten en nærmere forklaring ble uten betydning for utfallet i klagesaken.  

 
2. Som redegjort for tidligere i rapporten, er revisors oppfatning at forskriftsbestemmelsene som går på halvårssamtale og halvårsvurdering uten 

karakter hører under underveisvurderingen (og ikke sluttvurderingen), og dermed at brudd på disse bestemmelsene ikke i seg selv skal kunne gi 
grunnlag for opphevelse av opprinnelig karaktervedtak. Fylkeskommunens klagebehandling viser imidlertid at manglende overholdelse av nevnte 

forskriftsbestemmelsene, eller tvil knyttet til dette, likevel i praksis har ført til at klager er tatt til følge i flere tilfeller, mens i andre tilfeller har dette 

ikke fått betydning for utfallet av klagesaken. På denne bakgrunn har revisor vurdert også disse sakene som relevant ved undersøkelsen av hvordan 
fylkeskommunen ivaretar begrunnelsesplikten i saker som gjelder klage på standpunktkarakter. 
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I en ytterligere sak revisor gjennomgikk hadde fylkeskommunen svart nei på spørsmålet om 

utenforliggende momenter i vedtaksmalen, samtidig som det i merknad ble gitt uttrykk for 

usikkerhet knyttet til om fravær og interesse for faget var tatt med i vurderingen. Dette 

tilsynelatende indre misforholdet i vedtaket ble ikke nærmere forklart. I saken hadde 

fylkeskommunen i vedtaksmalen svart usikker på to andre forskriftskrav og eleven ble gitt 

medhold i klagen, men det fremgikk ikke hvilke vurderinger som lå til grunn for dette vedtaket. I 

en annen sak som ble undersøkt av revisor var eleven ikke gitt medhold i klage til tross for at 

fylkeskommunen hadde merknad knyttet til faglærers uttalelse som var egnet til å skape 

usikkerhet for om utenforliggende momenter var vektlagt. Merknaden syntes å samsvare dårlig 

med at fylkeskommunen ikke samtidig ga uttrykk for usikkerhet, men svarte nei på spørsmål om 

utenforliggende momenter var vektlagt i vedtaksmalen. Det ble ikke i vedtaket gitt noen nærmere 

forklaring på hvorfor det som ble bemerket ikke fikk betydning for resultatet av 

klagebehandlingen.  

 

Redegjøre for hvordan klagers synspunkter er vurdert 

Ikke i noen av sakene revisor gjennomgikk hadde klageinstansen uttrykkelig kommentert klagers 

anførsler. I fylkeskommunens mal for faglærers uttalelse er det et felt for eventuelle kommentarer 

til elevens anførsler, men klageinstansen syntes ikke å ha praksis for å redegjøre for sin 

selvstendige vurdering av klagers anførsler i sine vedtak.  

 

Blant de undersøkte sakene fant revisor blant annet tre saker der elev og lærer oppga motstridende 

opplysninger til klageinstansen, og som dermed tilsa ulik vurdering av forskriftsbestemmelser alt 

etter hvilken faktumbeskrivelse som ble lagt til grunn, men der fylkeskommunen likevel ikke 

redegjorde for at eller hvordan klagers opplysninger var vurdert. I disse sakene hadde 

fylkeskommunen krysset ja på at forskriftskrav var oppfylt selv om eleven hadde oppgitt 

opplysninger som tilsa det motsatte. 

 

Redegjøre for hvordan saksforholdet er vurdert opp mot forskriftskrav som ikke berøres i klagen 

Slik fylkeskommunens vedtaksmal er bygd opp, skal den sikre at alle gjeldende regler for 

karakterfastsettelsen vurderes i forbindelse med klagebehandlingen. I sakene revisor gjennomgikk 

ble det ikke gjort funn der klageinstansen hadde unnlatt å svare på noen av spørsmålene som er 

stilt i malen relatert til ulike forskriftskrav. Gjennom fylkeskommunens avkrysning fremgår det 

således at saksforholdet skal ha blitt vurdert opp mot relevante forskriftskrav uavhengig av om de 

berøres i elevens klage.  

 

Fylkeskommunens vedtak inneholder imidlertid ikke en nærmere redegjørelse for hvordan 

saksforholdet er vurdert opp mot de ulike forskriftskrav. Det gir dermed ikke noen forklaring på 

hvorfor klageinstansen har gitt medhold eller ikke medhold i en klage. 

 

Svarene i fylkeskommunens vedtaksmal sier heller ikke noe om hvor reell den prøvingen som 

ligger til grunn for klageinstansens avkrysning i vedtaksmalen er. Som redegjort for under punkt 

5.2.1 har revisor under undersøkelsene blant annet registrert at fylkeskommunen i flere saker har 

lagt til grunn at reglene for karakterfastsettelse er fulgt, men der faglærers uttalelse ikke synes å gi 

tilstrekkelig grunnlag for å foreta en reell prøving av dette.  
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5.4.2  Revisors vurdering 

Gjengi vedtakets rettslige grunnlag 

Revisors vurdering er at fylkeskommunen i og for seg gjengir vedtakets rettslige grunnlag på en 

tilfredsstillende måte. Fylkeskommunen oppgir hovedregelen om hva klageinstansen skal vurdere, 

og gjennom avkrysningen i vedtaksmalen fremgår det hvilke regler fylkeskommunen vurderer 

som overholdt og hvilke man mener er brutt eller det kan reises tvil om er brutt, jf. § 5-12 tredje 

ledd.  

 

Revisor vurderer imidlertid at det i fylkeskommunens vedtaksmal ikke i tilstrekkelig grad er 

klargjort hvilke av de der nevnte forskriftskravene som kan utgjøre en del av det rettslige 

grunnlaget for vedtak ved klage på standpunktkarakterer og hvilke som ikke kan det. Som 

redegjort for under punkt 2.2.3 i denne rapporten er det revisors vurdering at flere av spørsmålene 

som stilles i vedtaksmalen med henvisning til ulike forskriftsbestemmelser, ikke inngår i 

grunnlaget for fastsettelse av standpunktkarakteren og dermed heller ikke omfattes av gjeldende 

regler for karakterfastsettelse. De kan dermed ikke utgjøre rettslig grunnlag for vedtak i 

klagesaken. 

 

Nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på  

Revisor vurderer at fylkeskommunen ikke i noen av de gjennomgåtte klagesakene har gitt en 

tilfredsstillende redegjørelse for de faktiske forhold som ligger til grunn for klageinstansens 

vurdering og vedtak.  

 

Redegjøre for hvordan de faktiske forhold er vurdert opp mot gjeldende regelverk 

Revisor vurderer at fylkeskommunen gjennom sine svar i vedtaksmalen i og for seg redegjør for at 

sakens faktiske side er vurdert opp mot gjeldende regelverk. Gjennomgangen av konkrete saker 

viser imidlertid at klageinstansen i ingen eller svært liten grad har redegjort for hvordan faktiske 

opplysninger er vurdert opp mot gjeldende regelverk.  

 

Redegjøre for hvordan klagers synspunkter er vurdert 

Revisor kan ikke se at fylkeskommunen i noen av de gjennomgåtte klagesakene har redegjort 

uttrykkelig for verken at eller hvordan klagers synspunkter er vurdert i sine vedtak. 

Redegjøre for hvordan saksforholdet er vurdert opp mot forskriftskrav som ikke berøres i klagen 

Revisor vurderer at klageinstansen gjennom sine svar i vedtaksmalen redegjør for at saksforholdet 

er vurdert opp mot alle relevante forskriftsbestemmelser, uavhengig av hva som er anført av 

klager. Revisor vurderer imidlertid at klageinstansen ikke i tilstrekkelig grad har redegjort for 

hvordan saksforholdet er vurdert opp mot aktuelt regelverk. 

 

Oppsummerende vurdering av revisjonskriteriet 

Basert på det ovennevnte er revisors vurdering av Troms fylkeskommune for de undersøkte 

sakene i liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å begrunne sitt vedtak. 
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6 SAMLET KONKLUSJON 

 

Revisors konklusjon er at Troms fylkeskommunes behandling av klager på 

standpunktkarakterer i 2018 i liten grad var i tråd med regelverk og anbefalinger på 

området. 

 

 

7 ANDRE FUNN 

 

Revisor vil for øvrig bemerke at formuleringen «[h]ar faglærer basert sin vurdering på et bredt 

utvalg av kompetansemålene i faget» i fylkeskommunens vedtaksmal er egnet til å skape tvil 

knyttet til om riktig forståelse av regelverket legges til grunn for fylkeskommunens 

klagebehandling. Revisor vurderer at det ikke vil være i tråd med forskriften dersom en 

standpunktkarakter er basert kun på utvalgte kompetansemål eller hovedområder. Denne 

forståelsen av regelverket legges også til grunn av Utdanningsdirektoratet i veilederen til 

klagebehandlingen. Standpunktkarakteren må etter forskriften baseres på et bredt 

vurderingsgrunnlag (§ 3-18 andre ledd, første punktum), og det er en samlet vurdering av den 

kompetansen eleven har vist i forhold til kompetansemålene som fremgår av læreplanen som skal 

ligge til grunn for denne vurderingen (§ 3-3). I Utdanningsdirektoratets veileder til 

klagebehandlingen legges det til grunn at nevnte forskriftskrav vil være oppfylt dersom faglærers 

begrunnelse for elevens kompetanse som et minimum viser til eksempler på elevens kompetanse 

innenfor alle hovedområder i faget. 
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8 HØRING 

Rapporten ble sendt på høring til Troms fylkeskommune v/fylkesrådsleder og Utdanningsetaten 

6.12.2019. Vi mottok høringssvar henholdsvis 16.12.2019 og 17.12.2019. Høringssvarene er i det 

følgende inntatt i sin helhet. 

 

 
 

 

 

 
 



KomRev NORD IKS Klagebehandling, standpunktkarakterer 

 

34 

 

9 ANBEFALING 

Troms fylkeskommune blir fra og med 1.1.2020 slått sammen med Finnmark fylkeskommune til 

Troms og Finnmark fylkeskommune. Revisor anbefaler videreføring av det igangsatte arbeidet 

med utarbeidelse av forslag til nye retningslinjer som sikrer etterlevelse av regelverk og 

anbefalinger ved behandling av klager på standpunktkarakterer. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og 

kartlegginger i Troms fylkeskommune: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierverv blant ansatte ved videregående skoler 

Investeringsprosjekter 

Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid 

Eierskapskontroll i VIGO IKS 

Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale 

bygg  

Barentssekretariatet IKS  

2019 

2019 

2019 

2018 

 

2018 

2017 

FilmCamp  2016 

Iverksetting av politiske vedtak 2016 

Fylkesvegene  2016 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter 2014 

Offentlige anskaffelser 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms 2008 

Bruken av RDA-midler 2008 

Offentlige anskaffelser 2007 

Økonomistyring 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke 2005 

Trygg skolevei i Troms 2005 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 31 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Juss 

• Pedagogikk 

• Sosiologi 

• Økonomi 
 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i 

Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontor i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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