
Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT 

v/leder Rolf Strøm  

rolf.strom@domstol.no 

NOKUT, Pb. 1708 Vika, 0121 Oslo 

 

 

Det Kongelige kunnskapsdepartement 

Postboks 8119 Dep 

0032 OSLO 

 

Høringsfrist 1. november 2013 – endringer i universitets- og høyskoleloven 

 

Lovforslaget innebærer en endring av kompetanseområdet til Klagenemnda for vedtak fattet 

av NOKUT (Klagenemnda). Det bemerkes at Klagenemnda likevel ikke er gjort til 

høringsinstans.  

Høringsuttalelsen gjelder kun høringsnotatets forslag til endring av § 3-4 i universitets- og 

høyskoleloven. Klagenemnda har drøftet saken i møte.  

Utgangspunktet er at som klageorgan i forvaltningen, kan Klagenemnda - ved behandling av 

klage – prøve alle sider av saken. Av høringsnotatet fremgår at "saksbehandlingsfeil og brudd 

på forvaltningsmessige prinsipper" fortsatt kan påklages. Vi går likevel ut fra at også 

rettsanvendelsesfeil fortsatt skal kunne påklages.  

Etter loven § 3-4 kan NOKUT gi generell godkjenning av utdanning. I dette ligger at NOKUT 

ikke tar stilling til det faglige innholdet i utdanningen, bare omfang og nivå. I høringsnotatet 

er det foreslått at Klagenemndas kompetanse begrenses slik at det faglige skjønn ikke lenger 

skal kunne overprøves. Det er i høringsnotatet ikke presisert hvilket faglig skjønn det her 

refereres til. Det bør tydeliggjøres.   

Klagenemnda kan ikke se at det er redegjort for behovet for den foreslåtte endring i § 3-4. Det 

hadde vært naturlig å redegjøre for hvilke saker (antall og/eller type) man ser for seg vil bli 

berørt av lovendringen. Det fremgår ikke om det er avdekket et behov for endring av § 3-4 

ved at det faglige skjønnet er overprøvd på en utilfredsstillende måte, eller om lovendringen 

bare skal gardere mot en slik situasjon.  



Gitt at det, sett fra departementets side, faktisk er et behov for at NOKUTS faglige skjønn 

ikke skal kunne overprøves, burde man drøfte om disse klagene ventes å være av en slik art 

og kvalitet at klagerne ikke har et legitimt behov for å få avgjørelsen overprøvd. Med mindre 

så er tilfellet, hadde det vært rimelig om man vurderte om disse klagene eventuelt skulle 

kunne overprøves av et organ med de ønskede "faglige kvalifikasjoner" dersom ikke 

Klagenemnda bør behandle dem.  

Det kan tilføyes at NOKUT årlig behandler et meget stort antall søknader om generell 

godkjenning av utdanning. Svært få av vedtakene blir påklaget. Av de klagene Klagenemnda 

får til behandling, blir den altoverveiende del ikke tatt til følge. Det er vanskelig å se at 

Klagenemndas avgjørelser i faktisk henseende skulle tilsi behov for en lovendring som 

svekker klagernes rett.   

 

Rolf Strøm  

Leder i Klagenemnda for vedtak fattet av NOKUT.  

 


