Delegasjonsreglement. NLA Høgskolens klagenemnds oppgaver og funksjon
Vedtatt av NLA Høgskolens styre onsdag 3. mai 2017

1. Enkeltsaker gjort med hjemmel i Forskrift om studier ved NLA Høgskolen, av 14. juni 2016
Enkeltvedtak gjort med hjemmel i NLAs forskrift kan påklages til NLA Høgskolen. Dersom
klagen ikke blir tatt til følge, kan den ankes til NLA Høgskolens klagenemnd, oppnevnt av
styret i henhold til lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven) § 5-1.
2. Klage over formelle feil på eksamen
Klage over formelle feil på eksamen rettes til NLA Høgskolen. Dersom klagen ikke blir tatt til
følge, kan den ankes til NLA Høgskolens klagenemnd, jfr. UH-loven § 5-2(5).
3. Utestenging etter skikkethetsvurdering
Klagenemnden kan vedta, etter innstilling fra høgskolens skikkethetsnemnd, at en student
ikke er skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet,
jfr. UH-loven § 4-10(3).
4. Utestenging og bortvisning jfr. UH-loven § 4-8
Klagenemnden fatter vedtak om utestenging og bortvisning jfr. UH-loven § 4-8
5. Annullering av eksamen eller prøve
Klagenemnden fatter vedtak om annullering av eksamen eller prøve jfr. UH-loven § 4-7
6. Andre forhold
UH-loven har definert at vedtaksmyndighet i noen bestemte saker alltid skal ligge hos
klagenemnden. Det fremgår av UH-loven hvilke saker dette er.
7. Forholdet til annen lovgivning og NLAs styreinstruks
Fra aksjelovens § 8-2:
(1) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av andre enn styret,
treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.
(2) Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning
det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige
begrensninger i adgangen til å delegere.
Fra NLA Høgskolens styreinstruks, punkt 3, vedtatt i styret 13. mars 2017:
Følgende utvalg rapporterer direkte til styret og skal dermed legge frem referater og
årsrapporter: LOKUT, eksternt kvalitetsutvalg, læringsmiljøutvalg, arbeidsmiljøutvalg,
skikkethetsnemnd og klagenemnd.

Styret vedtar delegasjonsreglement for de råd som rapporterer direkte til styret. All øvrig
delegasjon skjer til rektor. Når ikke lov eller styrets vedtak uttrykkelig legger
vedtaksmyndighet i en sak til styre eller rektor, kan rektor delegere avgjørelsesmyndighet
videre.

