
OM SAKSBEHANDLINGEN I APPELLUTVALGET 
             
• Appellutvalget (AU) avgjør sine saker på bakgrunn av bl.a: 

1) NKKs lover av 24 april 2010, 

2) Instruks for Appellutvalget av 12 november 2011, samt  

3) Saksbehandlingsregler for NKK (S).  

Disse finner du på nkk.no. Merk: S gjelder ikke for NKKs klubber og forbunds 

behandling av egne disiplinærsaker. NKKs lovers kap 7 inneholder dog viktige 

saksbehandlingsregler som klubber og forbund må følge. Ankefristen etter NKKs lover § 

7-6 (4) er 4 uker. I særlige tilfeller kan AU behandle en for sent innkommet anke.  

 

• Når en avgjørelse fra underinstansen (NKKs Jakthundkomite, NKKs Sportshundkomite, 

NKKs Særkomite for Utstillinger eller Disiplinærkomiteen) ankes, skal underinstansen 

først vurdere om den ønsker å omgjøre sin avgjørelse. Hvis den ikke omgjør skal anken og 

alle sakspapirene sendes AU. Det er underinstansens ansvar å sørge for at AU mottar 

sakspapirene. Reglene om omgjøring etter anke (klage) står i S § 14. Anker over 

klubber/forbunds avgjørelser sendes rett til AU, fordi S § 14 ikke gjelder for dem.   

 

• En anke til AU innebærer automatisk at eventuell reaksjon/straff ilagt av underinstansen 

eller klubb/forbund tidligst kan iverksettes når AU har ferdigbehandlet saken, jf lovenes § 

7-6 (4): anken har ”oppsettende virkning”. Dette trenger ingen særskilt beslutning. Unntak 

gjelder hvis underinstansen el klubb/forbund har bestemt at reaksjonen skal iverksettes 

umiddelbart. jf lovenes § 7-7 (2). I så fall skal det fremgå av beslutningen hvilke ”særlige 

grunner” som nødvendiggjør en umiddelbar iverksettelse. AU kan overprøve slike 

beslutninger. AU kan også beslutte umiddelbar iverksettelse selv om underinstansen eller 

klubb/forbund ikke har bestemt dette. Det er i tillegg regler om suspensjon i § 7-7 (3).  
 

• AU sender partene en skriftlig bekreftelse på at AU har mottatt anken, senest innen 3 uker 

etter mottagelse. Partene er det enkeltmedlem saken gjelder, samt det organ/klubb/forbund 

som anmeldte saken. AU regner som regel særkomiteene som motpart i anker over 

særkomiteens avgjørelse i saker om hendelser på arrangement.  

 



• All kommunikasjon til og fra AU skjer skriftlig og legges frem for begge parter i saken. 

AU har en viss veiledningsplikt når det gjelder saksbehandlingen, men korresponderer 

ikke med kun én part ut over dette. 
 

• AUs saksbehandling forutsetter at AU får tilgang til vesentlig dokumentasjon. AU 

etterspør antatt relevant dokumentasjon og/eller setter frist for ytterligere kommentarer 

eller fremleggelse av ytterligere dokumentasjon. AUs frister er normalt 3 uker. Ved å 

svare raskere kan partene bidra til å redusere den totale saksbehandlingstiden i AU. Andre 

enn partene kan også høres i AU. 
 

• Partene i en sak skal ha lik tilgang til den dokumentasjon AU legger til grunn for sin 

avgjørelse. De mottar derfor en dokumentoversikt som viser hvilke dokumenter AU 

benytter i sin saksbehandling.  
 

• Når AU anser saken tilstrekkelig opplyst fatter AU sin avgjørelse. AU gir normalt beskjed 

før saken tas opp til avgjørelse. Hvis anken ikke inneholder nye momenter vil AU vurdere 

om saken kan avgjøres på bakgrunn av anken alene. AU kan også avgjøre saken på 

bakgrunn av anken hvis ankemotparten ikke svarer AU innen den fristen AU har satt for 

ankemotpartens kommentarer. 
 

• AU kan prøve alle sider av saken, stadfeste, oppheve eller endre enn ilagt reaksjon. En 

endring kan være en midlere eller strengere reaksjon. AU kan avgjøre saken selv om det 

foreligger saksbehandlingsfeil i underinstansen. AU skal normalt avslutte behandlingene 

av saken med endelig vedtak i løpet av 3 måneder, forutsatt at saken er tilstrekkelig 

opplyst. Noen saker avgjøres i AU sine møter (normalt 5-6 pr år), mens andre avgjøres 

etter skriftlig meningsutveksling internt i AU. AU har sommerferie i juli og august. 
 

• Reglene om taushetsplikt i S § 6 gjelder for disiplinærsaker.  
 

• Se Instruks for Appellutvalget på nkk.no for ytterligere informasjon om 

saksbehandlingstid og partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med saker som 

behandles i AU. Se også sammendrag av tidligere avgjørelser fra AU på nkk.no. 
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