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Informasjonsbrev fra Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning 

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning (fagskoleklagenemnda) er oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet med hjemmel i fagskoleloven1 og forskrift om fagskoleutdanning2. Det 
vises også til Kunnskapsdepartementets brev av 07.02.2017, hvor det orienteres om oppnevning av 
medlemmer i nemnda. 
 
Fagskoleklagenemnda er rett klageinstans for avgjørelser som fagskolene fatter med hjemmel i 
fagskoleloven § 9 til § 12. Nemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som gjelder annullering 
av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest.  
 
Fagskoleloven § 9 til § 12 er relativt lik bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 4-7 til § 4-
10. Praksisen til Felles klagenemnd, som behandler klager over denne type avgjørelser i universitets- 
og høyskolesektoren, kan derfor være veiledende for fagskolesektoren.  
 
Fagskolene anbefales å gjøre seg kjent med de siste årsmeldingene til Felles klagenemnd som er 
publisert på nettsidene til CERES (Samordna opptak)3. Årsmeldingen til Felles klagenemnd kan gi 
veiledning når det gjelder vurderingstema i disse sakene. For eksempel gir den god veiledning om 
hva som skal til for å oppfylle skyldkravet om forsett og grov uaktsomhet i fuskesaker.  
 
Det anbefales også at fagskolene gjør seg kjent med veilederen til den tidligere Nasjonale nemnda 
for politiattest 4. Den kan være til stor hjelp ved vurdering av politiattester med merknader.   

 
1 Fagskoleloven § 13: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-20-56?q=fagskoleloven 

2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-03-17-334?q=fagskoleutdanning%20forskrift 

3 https://www.samordnaopptak.no/info/om/klagenemnder/felles-klagenemd/tidligere-arsmeldinger/ 
 
4 https://www.samordnaopptak.no/info/pdfer/aarsmelding-veileder-politiattestnemnda-2015.pdf 
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Fagskoleklagenemnda minner om at sakene må behandles i samsvar med de saksbehandlingsregler 
som følger av lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Vi gjør fagskolene 
oppmerksom på bestemmelsene om veiledningsplikt, forhåndsvarsel, utredningsplikt, referatføring 
av muntlige samtaler og saksbehandlingstid, jf. omtale av krav til saksbehandlingen i årsmeldingen 
til Felles klagenemnd.  
 
Dersom studenten påklager et vedtak fattet av fagskolen, og fagskolen ikke finner grunnlag for å 
omgjøre det, skal saken snarest oversendes til fagskoleklagenemnda. Saksbehandlingen i 
fagskoleklagenemnda vil være skriftlig. Derfor er det viktig at saken er så godt opplyst som mulig 
når den oversendes til nemnda. For at nemnda skal kunne overprøve fagskolens vedtak på en effektiv 
og betryggende måte, er det viktig at alle saksdokumentene blir sendt inn.  
 
Det er fagskolen som har bevisbyrden for at vilkårene om annullering, utestenging mv. i 
fagskoleloven er oppfylt. All korrespondanse mellom fagskolen, studenten og evt. fullmektig eller 
advokat, må dokumenteres og oversendes til nemnda. Dette vil for eksempel omfatte skriftlig 
forhåndsvarsel, møtereferater, eksamensbesvarelsen, kilder, egenerklæring, oppgavesett, regler for 
eksamenskandidater, plagiatrapport og lignende.  
 
CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier, fungerer som 
sekretariat for fagskoleklagenemnda. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge saker 
for nemnda. Sakene skal sendes inn til sekretariatet på følgende postadresse:  
 
CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier  
v/ Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning 
Postboks 1086 Blindern 
0316 Oslo 
 
Fagskoleklagenemnda vil på forespørsel fra fagskolene kunne holde presentasjon om nemnda, 
mandat og de gjeldende reglene for behandling av saker. Henvendelse om dette kan gjøres til 
CERES.    
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marianne Klausen     Øystein Holmedal-Hagen 
leder       nestleder 
        
 
 
Dokumentet er blitt godkjent ved elektronisk kommunikasjon, og det er derfor ikke signert.  
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Kopi til: Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen 
 


