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Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer
§ 1. Virkeområde
Dette reglementet gjelder for styre, styringsorganer, råd og utvalg ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
(NGI). Reglementet følger LOV 2005-04-01, nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler.
§ 2. Sentrale styringsorganer
1. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) eies av Norsk Gestaltinstitutt AS.
2. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) skal ha et høyskolestyre, et læringsmiljøutvalg og en klagenemnd.
Kapittel 2 Høyskolestyret
§ 3. Valg og oppnevning av Høyskolestyrets medlemmer

1. Høyskolen skal ha et kollegialt styre som ansvarlig organ.
§ 4 Høyskolestyret sammensetning
1. Høyskolestyret skal minst ha seks medlemmer, to studenter, en ansatt, en eier, en ekstern representant
og rektor. Det skal velges et varamedlem for hvert av styremedlemmene. Studentens vararepresentanter
kan også være representert i styret, da uten stemmerett.
2. Rektor er Høyskolestyrets leder. Rektor har på Høyskolestyrets vegne det overordnede ansvar for
høyskolens virksomhet og fører tilsyn med denne.
3. Daglig leder av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) er styrets sekretær.
4. Høyskolestyret er vedtaksført når halvparten av medlemmene er til stede. Ved avstemming gjelder
alminnelig flertall. Styreleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
§ 5 Høyskolestyrets oppgaver

1. Høyskolestyret er det øverste organ ved høyskolen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder
høy kvalitet og treffer avgjørelser slik at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover,
forskrifter og reglementer og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
Høyskolestyret er ansvarlig overfor eieren, Norsk Gestaltinstitutt AS.
2. Høyskolestyret skal legge opp strategien for høyskolens utdannings - og forskningsvirksomhet og annen
faglig virksomhet.
3. Høyskolestyret har ansvaret for at virksomhetens interne organisering er hensiktsmessig og
kostnadseffektiv og i overensstemmelse med regler og rammer gitt av overordnet myndighet. Styret har
overordet ansvar for HMS.
4. Høyskolestyret skal hvert år avlegge årsregnskap og fremlegge budsjett for kommende år.
5. Høyskolestyret fastsetter regler for eksamen etter retningslinjer fra departementet.
6. Høyskolestyret ansetter rektor og daglig leder.
7. Det skal være størst mulig åpenhet om styrets arbeid.
8. Det skal holdes minst to møter pr. semester.
9. Det skal føres protokoll fra høyskolestyrets møter.
10. Styremedlemmene har taushetsplikt om det som de blir kjent med under utøvelsen av sine funksjoner.
Styret avgjør hvilke saker dette gjelder.

§ 6 Fullmakts delegering

1. Alle beslutninger ved høyskolen 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
3.

av overordnede bestemmelser at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i
adgangen til å delegere.
Rektor, sammen med daglig leder står for den daglige ledelse av høyskolens virksomhet og skal følge
de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gis av styret fullmakt til å;
(gjelder oppgaver som ikke er nevnt under §5)
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Tilsette i ledige stillinger og vikariater. Styret skal orienteres om tilsettinger.
Foreta justeringer i budsjettposter innenfor rammene av budsjettet.
Foreta avgjørelser etter konferering med høyskolens øvrige ledelse som av tidsmessige eller andre
naturlige årsaker ikke kan forelegges styret. Styret skal i ettertid orienteres om disse.

Kapittel 3 Høyskolestyrets klagenemnd
§ 7 Klagenemnd

1. Høyskolestyret skal ha en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter
Høyskolestyrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene.

2. Klagenemnden kan ikke avgjøre klager over vedtak om tilsettinger eller klager om avskjed, oppsigelse
eller suspensjon.

3. Klagenemnden skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for

4.
5.
6.
7.
8.

leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, jf Domstollovene §§53-55. Leder og varamedlem
for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter med
varamedlemmer.
Representanter for institusjonens eier eller medlem av høyskolestyret kan ikke være medlem av
klagenemnda.
Klagenemnden er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til
stede.
Klagenemndens vedtak i klagesaker kan ikke påklages.
Medlem av klagenemnden som har medvirket ved saksbehandling eller avgjørelse i det påklagde
saksforhold, kan ikke delta ved behandlingen av klage over dette i klagenemnden.
Rektor, eller den rektor utnevner, er sekretær for klagenemnden.

Kapittel 4 Læringsmiljøutvalg
§ 8 Læringsmiljøutvalgets (LMU)

1. Høyskolen skal ha et læringsmiljøutvalg (LMU). LMU skal ha 4 medlemmer, to fra studentene og to fra

2.
3.

ansatte ved høyskolen. Hvert medlem skal ha et varamedlem. Medlemmene og varamedlemmene
utpekes av høyskolestyret. Det kan bestemmes at innehaver av bestemte stillinger eller verv skal være
medlemmer av utvalget i kraft av stilling eller verv.
Utvalget velger hvert år leder, vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.
Høyskolestyrets medlemmer kan møte i utvalget med talerett.

§ 9 LMUs oppgaver

1. LMU er et rådgivende organ for høyskolens styre og ledelse når det gjelder læringsmiljøet ved høyskolen.
Utvalget skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og
arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak
vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og
velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter
vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer.
Høyskolestyret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Høyskolestyret kan også tillegge
utvalget andre oppgaver.
Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med
særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det
enkelte studium.
Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid
med læringsmiljø. Rapporten inngår som en del av årlig kvalitetsrapport.

2. Høyskolestyret har delegert ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske
arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og
velferd til LMU. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig,
sørges for at
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives.
lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.
lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.
lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.
virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.
tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er
vernet mot skader på liv og helse.
g) lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at
funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.
h) læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.
i) læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.
Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i pkt. 2 overholdes.
Kapittel 5 Studentråd
§ 10 Mandat
Studentrådet er et interesseorgan for studentene ved NGI og har som mål å utvikle et best mulig faglig og
sosialt miljø ved skolen.
§ 11 Oppgaver
1. Er kontaktpunkt mellom studentene og NGIs ledelse gjennom Høyskolestyret.
2. Er et høringsorgan for NGI i faglig og organisatoriske spørsmål
3. Er representert i Høyskolestyret med to representanter.
§ 12 Representanter
a) Hver klasse i hver utdanning er representert med en tillitsvalgt.
b) Studentrådet konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder.
Leder og nestleder skal velges fra utdanningsprogrammer som er akkreditert med studiepoeng.
c) Studentrådet møtes minimum tre ganger pr. semester.
d) Studentrådet velger leder og nestleder hvert år.
§ 13 Valg
Alle studenter er valgbare.
Kapittel 6 Generelle bestemmelser vedrørende styringsorganer
Alle råd og utvalg ved NGI skal arbeide for å fremme høyskolens mål. Valgte representanter må arbeide i
tråd med høyskolens faglige profil og målsetting.
§ 14 Oppnevning av råd og utvalg

1. Et styringsorgan kan opprette særskilte råd og utvalg for bestemte saksområder eller bestemte
2.
3.
4.

sakstyper. Styringsorganet kan delegere avgjørelsesmyndighet til slikt råd eller utvalg i enkeltsaker eller
typer innenfor sitt kompetanseområde.
Tilsatt i administrativ lederstilling som ikke er valgbar til høgskolestyret, kan ikke være medlem av råd
eller utvalg som tildeles avgjørelsesmyndighet i andre saker enn tilsettingssaker.
Studentene skal være representert i alle organer med avgjørelsesmyndighet dersom organets
saksområde berører studentene. Dersom studentene bare har ett medlem i slikt utvalg, har
studentrepresentantens varamedlem møte- og talerett.
Alle medlemmer i råd og utvalg har taushetsplikt når det gjelder dokumenter og konfidensiell
informasjon.
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§ 15 Møter i styringsorganer, råd og utvalg

1. Lederen for det enkelte styringsorgan, råd eller utvalg sørger for at det holdes møter når det er
nødvendig.

2. Høyskolestyret skal innkalles hvis medlem av dette eller daglig leder av Norsk Gestaltinstitutt AS krever
3.
4.
5.

det. De øvrige styringsorganer, råd eller utvalg, skal innkalles når leder eller minst en femdel av
medlemmene krever dette.
Styringsorganer, råd og utvalg er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og
avgir stemme.
Møter i styringsorganer, råd eller utvalg holdes for lukkede dører. Høyskolestyret eller vedkommende
organ, råd eller utvalg kan fastsette at møtene holdes for åpne dører, eller at bestemte saker behandles
for åpne dører.
Rektor har rett til å delta i møter ved alle høyskolens styringsorganer, råd og utvalg.

§ 16 Avstemming

1. Vedtak treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt. Ved stemmelikhet
2.

i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette
loddtrekning.
Avstemming ved valg og tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

§ 17 Møtebok
Det skal føres møtebok over vedtak i Høyskolestyret og andre styringsorganer, råd og utvalg med
vedtakskompetanse. Det oppnevnende organ kan bestemme at det også skal føres møtebok for andre
utvalg. Utskrift skal sendes etter hvert møte til medlemmer og varamedlemmer av vedkommende
styringsorgan, råd eller utvalg.
§ 18 Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft 5. mars 2003 med endringer av 5. februar 2007, 24. september 2008, 5. april og
7. juni 2013.

Endringslogg
24.09.08 – Endret Høgskole til høyskole gjennomgående i hele dokumentet
24.09.08 – Lagt til Kapitel 4 Læringsmiljøutvalg
24.09.08 – Lagt til Kapitel 6 Studentråd
05.04.13 – Revidert Kapitel 1 Virkeområde, Kapitel 2 Høyskolestyret, Kapitel 4 Læringsmiljøutvalg, Kapitel
6 Generelle bestemmelser vedrørende styringsorganer.
05.04.13 – Kapitel 4 - Høyskoleråd er fjernet. (opprinnelig Kapitel 4)
07.06.13 – Kapittel 2, § 4 Høyskolestyrets sammensetning er endret. Kapitel 2, § 5 Høyskolestyrets
oppgaver er utvidet med pkt. 8,9,10. Kapitel 3, pkt. 8 er tilføyet. Kapitel 6 Fullmaktedelegering
er spesifisert.
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