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 NOTAT 

Angående skønsmæssige afgørelser (usædvanlige forhold og særli-

ge omstændigheder) 

Dette notat er udarbejdet som en vejledning til sagsbehandlere mv., der til 

daglig arbejder med konkrete personsager. Notatet skal bidrage til en fælles 

forståelse af, hvad et usædvanligt forhold eller en særlig omstændighed kan 

være.  

 

Universitetslovgivningen indeholder mange ”kan” regler. Det betyder, at det 

kompetente organ har ret til men også pligt til at skønne i hver enkelt sag. Det 

er ofte i dispensationsansøgningssager, at der skal udøves et skøn.   

 

I universitetslovgivningen er der næsten ingen eller ingen vejledning at hente 

i forhold til, hvordan det kompetente organ skal skønne i de enkelte afgørel-

ser. På samme måde er der ingen hjælp at hente i de klagesager, der går til 

dekan/rektor eller til Universitets- og Bygningsstyrelsen, da det som ud-

gangspunkt alene er retlige klager, der kan indbringes for dekan/rektor eller 

for styrelsen. Det betyder, at styrelsen ikke har mulighed for at tage stilling til 

hensigtsmæssigheden af et skøn, med mindre skønnet ligger uden for de retli-

ge rammer, som lovgivningen har opstillet.   

 

I universitetslovgivningen (fx eksamensbekendtgørelsen og adgangsbekendt-

gørelsen) anvendes begreberne usædvanlige forhold og særlige omstændighe-

der. En tidligere tolkning fra UBST lyder, at man med særlige omstændighe-

der mener noget fagligt, modsat det usædvanlige, som er noget adækvat ube-

regneligt, som rammer den enkelte. 

 

Det usædvanlige forhold skal som hovedregel have et omfang og en tidsmæs-

sig placering, som forhindrer den studerende i at følge en given regel, ligesom 

det usædvanlige forhold skal være dokumenteret. Et usædvanligt forhold vil 

typisk være udefrakommende og uafhængig af den studerendes vilje. 

 

….. 
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En skønsmæssig afgørelse skal træffes efter en konkret afvejning af den stu-

derendes argumenter for at få, f.eks. en dispensation, holdt op imod blandt 

andet hensynet til den gruppe, der gennemfører studiet uden at få dispensati-

oner og til den gruppe, der har fået en tilladelse til eller et afslag på en lignen-

de dispensationsansøgning. Et hyppigt eller sædvanligt forekommende for-

hold blandt studerende vil normalt ikke kunne betragtes som usædvanligt. 

 

Mange studienævn eller studieledere har udarbejdet interne regler, f.eks. i 

form af faste praksisdannelser eller lignende, som de kan lægge til grund for 

skønsmæssige sagers afgørelse. De interne regler kan være med til at sikre en 

smidig og hurtig sagsbehandling og skaber en forudsigelighed, der gør det 

nemt for den studerende at indrette sig. Samtidig kan de interne regler mind-

ske risikoen for usaglig forskelsbehandling.   

 

Der, hvor de interne regler kan blive problematiske er, når de afskærer det 

pligtmæssige skøn. Der skal derfor som hovedregel altid foretages et indivi-

duelt skøn på baggrund af den enkelte sags individuelle forhold, uanset om 

der i øvrigt måtte være opstillet en eller flere interne regler.  

 

Sat lidt på spidsen kan ovenstående opsummeres med følgende eksempel:  

 

Hovedregel: Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en prøve 

 

Undtagelse: Universitetet kan tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger 

usædvanlige forhold 

 

Hvordan fylder vi undtagelsen ud? 

 

 Intern regel: Dispensation gives hvis den studerende i umiddelbar til-

knytning til eksamen bliver syg 

 Intern regel: Dispensation gives hvis den studerende i umiddelbar til-

knytning til eksamen mister en nærtstående eller der opstår alvorlig syg-

dom blandt nærtstående 

 Intern regel: Følgende er som udgangspunkt ikke et usædvanligt forhold: 

-  Tekniske forhindringer: IT, printer, transport, etc.  

- Glemsomhed eller uvidenhed om regler 

- Barns første sygedag og anden ikke alvorlig sygdom hos nærtstående 

- Graviditet (som ikke i sig selv er årsag til dokumenteret sygdom) 

 Det individuelle skøn der altid skal foretages på baggrund af den enkelte 

sags individuelle og konkrete forhold. 

 

Det vil aldrig være lovligt at opstille en udtømmende opregning af interne reg-

ler (skøn under regel). Man kan altså ikke på forhånd konkludere, at et for-
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hold er sædvanligt eller usædvanligt. Det afgørende vil altid være i hvilken 

sammenhæng, det forekommer.   

…. 

 

Det kan være svært at se, om f.eks. et studienævn har sat skønnet under regel. 

Derfor gør Universitets- og Bygningsstyrelsen i klagesager ofte opmærksom 

på, at dispensationsafgørelser skal indeholde eksempler på usædvanlige for-

hold. Derved undersøger Universitets- og Bygningsstyrelsen indirekte, om 

skønnet rent faktisk udøves, og om f.eks. et studienævn giver en bestemt type 

– lovlige – dispensationer.   

 

Som kompetent organ er det muligt at imødekomme styrelsens krav ved at 

indsætte en tekst i afgørelser, der beskriver, hvornår der typisk vil kunne di-

spenseres. En standardtekst skal bygges op omkring den faste praksisdannel-

se i et studienævn og formuleringen kan f.eks. udfærdiges som følger:   

 

”For at en studerende kan få tilladelse til et yderligere eksamensforsøg skal 

der være dokumenteret usædvanlige forhold, som er årsag til den manglen-

de studiemæssige præstation.  Et usædvanligt forhold kan eksempelvis være 

en pludseligt opstået situation, hvor en studerende i umiddelbar tilknytning 

til eksamen bliver syg eller mister en nærtstående. Udokumenterede forhold 

kan sædvanligvis ikke tillægges betydning. Manglende studieegnethed er ik-

ke et usædvanligt forhold.” 

 

…. 

 

Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under UAN bestående af: 

- Louise Hauptmann, Business and Social Sciences 

- Anna Bak Maigaard, Arts 

- Lene M. Ehrhorn, Health 

- Bente Mattsson, Science and Technology 

- Iben Westergaard, AU Studieadministration  

 

 


