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Høringssvar: VS: 17/640 Høring om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om 
universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter de endringene som er foreslått endret i forskrift om felles klagenemnd for 
behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høgskoler §4-7 til 4-10. 

NSF vil imidlertid imøtegå den argumentasjonen departementet bruker om studentenes representasjon i behandling av 
klager på utdanningsinstitusjonens avgjørelser etter offentlighetsloven, jf. uhl. § 5-1 syvende ledd. I høringsnotatet 
argumenteres det for endringen ved å trekke frem at det eksisterende kravet om studentrepresentantenes deltakelse i 
slike saker ikke er nødvendig, ettersom innsynssaker sjelden berører studentenes interesser særskilt. En slik 
argumentasjon reduserer studentenes deltakelse i Felles klagenemd til en ren kontrollfunksjon. NSF anerkjenner 
studentenes representasjon i nemda som et uttrykk for studentmassens definitive posisjon som sentral aktør i akademia 
og i kunnskapssektoren. Studentrepresentasjon i Felles klagenemd kan således ikke utelukkende sees på som en måte 
å føre tilsyn med studentenes interesser i klagesaker, men også som et viktig bidrag til at hele sektoren som Felles 
klagenemd behandler klager fra er representert.

Endringen i nye § 3 i forskriften innebærer at studenter kan være med som medlemmer i behandlingen av innsynssaker 
på lik linje som nemdas øvrige medlemmer, noe NSF er fornøyd med. Forskriftsendringen motsettes derfor ikke. 
Premisset som tilsynelatende ligger til grunn i redegjørelsen for forskriftsendringene i høringsnotatet (punkt 3) er dog 
uheldig; studentrepresentantene må ansvarliggjøres på lik linje med nemdas øvrige medlemmer, og ikke reduseres til å 
kun inneha en kontrollfunksjon i saker som mer direkte angår studenter. Slike forventninger er helt selvfølgelige for en 
så sentral aktør i kunnskapssektoren som studentene utgjør.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef
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