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Høringsuttalelse - forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om 
klageadgang  

Norges idrettsforbund, Norges Bokseforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing 

Forbund viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 9. oktober 2015 vedrørende forslag til 

endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang.  

 

Merknad til høringsprosessen 

 

Det er ikke åpenbart for oss hvorfor departementet velger å avholde to parallelle høringsprosesser 

samtidig knyttet til den samme forskriften. Høringsfristen er dessuten vesentlig forkortet i denne 

høringen, uten at departementet tilkjennegir hvorfor det haster med å få på plass en klagenemnd som 

foreslått. Selv om departementet legger opp til at klagenemnda skal ha samme sammensetning, rolle 

og funksjonstid som den eksisterende godkjenningsnemnda, innebærer ikke dette at høringen av den 

grunn er helt kurant og kan undergis en forkortet høringsprosess.  Departementet tar ikke høyde for 

at høringsinstansene faktisk kan ha innspill til den eksisterende godkjenningsnemnda, som vil få 

direkte konsekvenser for den foreslåtte klagenemnda. Det er lovteknisk uheldig at endringer i ett og 

samme regelverk vedtas i to ulike etapper. Et regelverk er en helhet. Det enkelte endringsforslag kan 

ikke vurderes isolert fra andre forslag.  

 

Vi anbefaler derfor følgende:  

 Departementet avventer å fatte vedtak i denne høringsrunden inntil den andre høringsrunden 

er avsluttet og alle innspill er vurdert.  

 

Merknad til etableringen av en egen klagenemnd 

 

Når det gjelder etableringen av en egen klagenemnd, er vi positive til innføringen av en egen 

klagenemnd, fordi dette kan sikre den nødvendige fagkunnskapen i klageorganet. Vi har imidlertid 

flere innspill til klagenemndas virke og organisering: 

 

  

mailto:postmottak@kud.dep.no


Oppnevning.  

 

Oppnevningen av klagenemnda bør være en åpen prosess der både NIF, kampidrettene i NIF og andre 

interessenter gis anledning til å spille inn potensielle kandidater til departementet.  

 

Virkeperiode. 

 

Klagenemndas virkeperiode bør begrenses. Det anbefales en samlet maksimal virkeperiode på inntil 

8 år, og at halvparten av medlemmene skiftes ut annenhver gang for å sikre kontinuitet.  

 

Innhenting av fagkyndig bistand 

 

Det er på det rene at de ulike kampidrettene er svært forskjellige. Det er nødvendig at klagenemnda 

innhenter fagkyndig bistand. I dag er dette ivaretatt ved at NIF har uttalerett i forbindelse med 

godkjenningsvedtak, jf. eksisterende § 15. I den andre høringen foreslår departementet å oppheve 

denne bestemmelsen. Vi mener en oppheving av § 15 kun er akseptabelt dersom forslagene i de to 

høringene endres fra «kan» til «bør». Både godkjenningsnemda og klagenemda «bør» innhente 

fagkyndig bistand.  

 

Slik vi vurderer det, er det imidlertid ikke tilstrekkelig at det skal være opp til nemnda å aktivt søke 

slik kunnskap. Departementet bør gjøre søknadsprosessen mer åpen. Kampidrettene i NIF besitter 

mye kompetanse på feltet og har god kjennskap til kampidrettene også utenfor den organiserte 

idretten. I den andre høringen vil vi derfor ta til ordet for at godkjenningsnemda bør informere 

relevante instanser om innkomne søknader, slik at kampidrettene og andre som ønsker det, kan gi 

innspill til søknaden, selvsagt innenfor korte tidsfrister. Slike innspill kan gi nemnda det nødvendige 

incitament til å innhente fagkyndig bistand.  

 

Behov for offentliggjøring av vedtak 

 

Nemndas avgjørelser er offentlige dokumenter. I dag må de som er interessert i vedtakene henvende 

seg til nemnda for å få kopier av protokollene. Departementet bør tilstrebe full offentlig i slike saker. 

Vi anbefaler derfor at alle vedtak som fattes av klagenemnda skal offentliggjøres på departementets 

hjemmeside, innenfor de grenser den alminnelige lovgivningen setter.  

 

Vårt forslag til endring av § 17  

 

Basert på ovennevnte, anbefales følgende ny ordlyd i § 17 (våre endringer er markert i kursiv): 

 

Godkjenningsnemdas vedtak kan påklages til knockoutklagenemnda. Klage må fremsettes 

senest tre uker etter at vedtak er gjort kjent for søker.  

Etter å ha innhentet innspill på kandidater fra relevante aktører, oppnevner 

Kulturdepartementet oppnevner knockoutklagenemnda til å behandle klager på vedtak fattet 

av godkjenningsnemda.  

Knockoutklagenemnda skal bestå av leder og to medlemmer med personlige 

varamedlemmer oppnevnt for fire år av gangen. Første gang oppnevnes to av 



styremedlemmene og varamedlemmene for to år. Gjenoppnevning for maksimalt én ny 

periode kan finne sted.  

Samlet må nemndas medlemmer ha kompetanse om medisinske og kamptekniske forhold. 

Nemndas leder skal være jurist.  

Alle nemndas medlemmer skal delta i avgjørelser om klager på vedtak fattet av 

godkjenningsnemda. I tilfelle av uenighet, treffes avgjørelsen med alminnelig flertall. 

Knockoutklagenemnda bør innhente fagkyndig bistand ved behandling av klager på vedtak 

fattet av godkjenningsnemda. 

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal gjelde for 

knockoutnemndas virksomhet. Nemndas vedtak skal som hovedregel foreligge senest innen 

tre måneder etter at klagen er mottatt. Knockoutklagenemnda meddeler søker, 

godkjenningsnemda og Kulturdepartementet om vedtak.  

Knockoutklagenemnda skal føre protokoll over nemndas vedtak. Protokollene skal 

offentliggjøres. Protokoll oversendes godkjenningsnemda og Kulturdepartementet til 

orientering. 

Knockoutklagenemndas medlemmer godtgjøres etter satser for statlige utvalg fastsatt i 

Statens personalhåndbok. 
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