Holbergs gate 1 / 0166
Oslo
T: 22 04 49 70
E: nso@student.no
W: www.student.no

Høringsuttalelse
Høring - Endringer i forskrift om felles
klagenemnd for behandling av klagesaker
etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7
til § 4-10

Dato: 02.05.2017

2017001093

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse – Endringer i forskrift om
felles klagenemnd
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke for muligheten til å komme med en
høringsuttalelse angående endring av forskrift om Felles klagenemnd. Høringsuttalelsen er
strukturert etter den numeriske inndelingen i høringsnotatet.
1. Forslag om behandling av saker om salærnedsettelse
Departementet forslår at nemndas kompetanse i forbindelse med saker om
salærnedsettelse skal presiseres i §1 i forskriften. Dette er en endring som følger
Universitets- og høgskoleloven, samt at det allerede er etablert praksis. NSO støtter dette
forslaget.
2. Forslag om numeriske varamedlemmer
Departementet forslår her å gå fra en ordning med personlige varamedlemmer til en
ordning med numeriske varamedlemmer. NSO støtter denne endringen på bakgrunn av at
det første varamedlemmet dermed vil kunne opparbeide seg større kompetanse om
nemndas arbeid. Dette mener vi vil være en stor styrke, da nemnda jobber innenfor et
område det tar tid å sette seg inn i.
3. Forslag om vedtaksførhet ved innsynssaker
Departementet forslår her å redusere antallet medlemmer som skal delta i innsynssaker til
leder/nestleder, samt to øvrige medlemmer. I tillegg skrives det at det ikke er nødvendig
studentrepresentantene må delta, da innsynssakene sjeldent berører studenter.
NSO forstår at kravet til behandlingstid i innsynssaker gjør det utfordrende med krav til
antallet medlemmer som må delta i behandlingen. Derfor støtter vi forslaget om å redusere
kravet til antall medlemmer ved behandling. Vi er dog uenig i departementets vurdering om
at det ikke er nødvendig at studentrepresentantene må delta. Selv om det sjeldent er saker
som omhandler studenters særrettigheter, så kan disse oppstå. Derfor er det viktig at
studentene er med i behandlingen i disse sakene.
NSO mener at dette best kan sikres ved at man forskriftsfester at en av de tre som skal
behandle innsynssaker skal være en studentrepresentant. Med tanke på felles
klagenemnds sammensetning mener vi at departementet må endre forslag til ny §3 til at de
som skal være med i behandlingen av innsynssaker er minimum leder/nestleder, en
institusjonsrepresentant og en studentrepresentant.
4. Forslag om dobbeltstemme ved stemmelikhet
Departementet forslår å gi leder dobbeltstemme ved stemmelikhet i Felles klagenemnds
saker. Dette vil ikke bli gjeldende i de tilfellene hvor det kreves to tredjedels flertall.
NSO forstår behovet for å kunne ta en rask avgjørelse i saker hvor det kreves simpelt
flertall.
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Imidlertid påvirker dette et område som vil ha stor betydning for studentene det gjelder. I
Universitets- og høgskoleloven (uh-loven) §4-9. Utestenging grunnet straffbare forhold –
politiattest er det ikke krav om to tredjedels flertall, og her vil leders dobbeltstemme kunne
vippe saker med stor alvorlighet for både studenten det gjelder, men også sårbare grupper.
Med bakgrunn i dette støtter ikke NSO forslaget om å gi leder dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Dersom uh-loven endres slik at det også kreves to tredjedels flertall i saker angående
politiattest kan NSO støtte forslaget om dobbeltstemme.
5. Forslag om å oppheve bestemmelsen om sekretariatet
Departementet foreslår å oppheve dagens §3 som omhandler hvor sekretariatet til Felles
klagenemnd skal ligge, samt deres gjøremål. NSO støtter dette forslaget om å oppheve
dagens §3.
NSO vil med dette ønske dere lykke til med det videre arbeidet.
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