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Danske Gymnasier har den 6. november 2019 modtaget udkast til 
forslag til lovforslag om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. 
til eksaminander på en uddannelsesinstitution 
under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. 
 
Med lovforslaget foreslås det, at der indføres et forbud mod udbud af 
opgavebesvarelser eller tilsvarende ydelser, og at overtrædelse af 
forbuddet skal kunne sanktioneres med bøde. 
 
Danske Gymnasier ser meget positivt på forslaget, der efter foreningens 
opfattelse er et vigtigt initiativ i retning af at stoppe udbydere af 
opgavebesvarelser og hermed bekæmpe snyd. 
 
For at sikre at forbuddet rammer alle, der udbyder opgavebesvarelser 
eller anden tilsvarende ydelse elektronisk, analogt eller via tredjemand, 
foreslår Danske Gymnasier, at det i lovforslagets § 1 tydeliggøres, at det 
er ’ethvert’ udbud, der omfattes af forbuddet. 
 
Af lovebemærkningerne fremgår det, at elevers køb og modtagelse af de 
omtalte ydelser ikke sanktioneres efter lovforslaget, idet elever 
sanktioneres i henhold til prøve- og eksamensreglerne. Danske 
Gymnasier skal hertil bemærke, at elever på det gymnasiale område 
tillige kan sanktioneres efter institutionernes studie- og ordensregler. 
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Af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser under ”Til § 
5” fremgår det, at der udføres digital monitorering og plagiatkontrol af 
eksaminander for at kunne afgøre, hvorvidt en eksaminand har 
modtaget uberettiget hjælp til prøver og eksaminer. Det fremgår også, 
at det almindeligvis vil være uddannelsesinstitutionen, der indgiver 
politianmeldelse om overtrædelse af forbuddet. 
 
Danske Gymnasier efterspørger i den sammenhæng, at loven - efter 
dennes vedtagelse - følges op med nærmere vejledning til 
uddannelsesinstitutionerne, som klæder dem på til at kunne løfte 
opgaven med at vurdere, om der skal indgives politianmeldelse.  
 
Danske Gymnasier efterspørger samtidig nærmere information om, 
hvordan det forventes, at institutionerne rent faktisk skal kunne løfte 
opgaven via monitorerings- og plagiatkontrolsystemer og samtidig 
overholde databeskyttelsesreglerne. Som bekendt er dette udfordrende 
med de systemer, der er til rådighed for institutionerne i dag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sine Dreyer Skjoldan 
Juridisk chefkonsulent 
 
 

 


