Lokal klagenemd for TISIP fagskole
Innledning
Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) fastsetter i Kapittel 4, fagskolens virksomhet,
følgende i §20 Klageorganer:
«En fagskole skal opprette en lokal klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak. Styret
kan bestemme at klagenemnda også skal behandle andre klagesaker fra studentene og saker etter §§
23 til 27. Myndigheten til å treffe vedtak etter §§ 23 til 27 kan ikke delegeres til andre organer ved
fagskolen.
Den lokale klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og
dennes varamedlem skal oppfylle lovens krav til lagdommere og skal ikke være ansatt ved fagskolen.
To av medlemmene i klagenemda skal være studenter.
Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og minst to andre
medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Den lokale klagenemndas vedtak i saker som gjelder
klage på fagskolens enkeltvedtak, kan ikke påklages.»

I paragrafene 23 til 27 er det bestemt av styret skal fatte vedtak og at dette ikke kan delegeres til
andre i fagskolen. Nedenfor følger en oversikt over hvilken type saker det gjelder:
§ 23 - Klage på formelle feil ved eksamen
§ 24 - Annullering av eksamen eller prøve

§ 25 - Bortvisning og utestenging
§ 26 - Vurdering av skikkethet
§ 27 - Krav om politiattest

TISIP fagskole
For TISIP fagskole er §§26 – 27 ikke aktuell siden vi ikke tilbyr studier der det er naturlig å vurdere
skikkethet eller kreve politiattest. §§ 23-25 kan derimot være aktuelle for styret å behandle.
TISIP styret har bred kompetanse fra drift av høyere utdanningsinstitusjoner (NTNU m.fl.) og har i
tillegg juridisk kompetanse. Det er derfor ikke behov for å overføre denne typen saker til lokal
klagenemd. Siden fagskolen er liten, forventes det at antallet saker vil bli få. TISIP fagskole har siden
oppstart ikke hatt slike saker.
Styret vil derfor selv behandle klager etter §§23-25, mens den lokale klagenemden behandler
klager på enkeltvedtak i henhold til fagskoleloven og forvaltningsloven.

Innsending av klager og saksbehandling
Studenter som ønsker å benytte adgangen til å klage på enkeltvedtak, eller på saker som angår §§23
– 25 etter fagskoleloven skal sende dette skriftlig til fagskolens administrasjon. Frist for å klage er 3
uker fra den dagen studenten er eller burde være kjent med vedtaket, jf. forvaltningslovens § 29.
Administrasjonen vil deretter forberede og oversende saken til lokal klagenemd.
For saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven. Klagen skal behandles uten ugrunnet
opphold og normalt innen en måned. Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned, skal det
sendes ut et foreløpig svar der det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere,
og dersom det er mulig, angi når man regner med at svar kan foreligge.

Oppnevning av klagenemd for TISIP fagskole
I §20 er sammensetning av den lokale klagenemden bestemt og styret har den 17.12.20, Sak 04F/20
oppnevnt følgende medlemmer:
Leder – Tom Solberg, advokat og partner i firma Pretor Advokat
Vara for leder – Kjersti Staven Garberg, advokat i firma Pretor Advokat
Første ansattmedlem fra TISIP – Knut Arne Strand, førsteamanuensis TISIP og NTNU
Første varamedlem – Frode Indseth, seniorrådgiver UNINETT AS
Andre ansattmedlem fra TISIP – Monica Storvik, førstelektor TISIP og NTNU
Andre varamedlem – Magnhild Tangvik, rådgiver NTNU
Første studentmedlem – Stine Hansen, student TISIP
Første student-vara – Alexei Terekhov, student TISIP
Andre studentmedlem – Maria Victoria Eilersen, student TISIP
Andre student-vara – Saba Rehman, student TISIP
Komiteen oppnevnes med umiddelbar virkning og sitter inntil medlemmene ønsker å fratre.
Studentmedlemmer velges for ett år av gangen.
Klagenemden behandler kun klager på enkeltvedtak. Øvrige klager behandles administrativt eller av
styret, jfr. §§ 23-27 i fagskoleloven.

