REGLEMENT OM MØTEOFFENTLIGHET VED NHH
Vedtatt av styret 14. september 2017
§ 1. Hovedregel
Styrets møter skal være åpne og med full tilgang for allmennheten hvis annet ikke følger av
taushetsplikt eller vedtak med hjemmel i dette reglement.
§ 2. Lukkede møter
Meroffentlighet skal vurderes når styret kan fatte vedtak om å holde hele eller deler av møtet for
lukkede dører.
Personalsaker som angår enkeltpersoners stillingsforhold, herunder saker om tilsetting, oppsigelse,
suspensjon eller avskjed skal alltid holdes for lukkede dører.
Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til strategiske/konkurransemessige
forhold, personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige hensyn tilsier det.
Styret kan vedta å lukke møtet i orienteringssaker og særskilte saker av hensyn til den interne
saksbehandling.
I saker som gjelder styrets arbeidsform kan det vedtas at bare styrets medlemmer og rektor skal delta.
I saker som gjelder rektors arbeidsforhold deltar bare styrets medlemmer.
§ 3. Deltakelse ved lukkede møter
Alle som ikke møter som medlemmer av styret, skal som hovedregel forlate møterommet når en sak
skal behandles i lukket møte.
Rektor har som sekretær for styret rett og plikt til å delta i møtet. Rektor kan foreslå for styret å ha
med andre for å opplyse sider ved saken.
Styret kan vedta at andre personer gis anledning til å være til stede.
§ 4. Dokumenters status i styrets forhandlinger
Det skal fremgå av sakslisten for styret hvilke saker som skal behandles for lukkede dører. Styreleder
skal i forbindelse med ferdigstillelsen av saklisten godkjenne forslaget om hvilke saker som skal
behandles for lukkede dører.

Saksliste, sakspapirer, saksforelegg, samt styrets vedtak er som hovedregel offentlig, med mindre det
er gjort unntak med hjemmel i lov eller forskrift. Meroffentlighet skal alltid vurderes.
Dersom sakspapirer er unntatt offentlighet og saken er behandlet i lukket møte, skal det alltid vurderes
om dokumentene kan offentliggjøres etter møtet.

