
 
 

REGLEMENT FOR KLAGENEMNDA  
VED  

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE (AMH) 
 
 
Vedtatt av styret i Atlantis Medisinske Høgskole 08.03.2012 med hjemmel i Lov om 
universiteter og høyskoler. Sist revidert 09.07.15. 

 
 
§ 1 Oppnevning og sammensetning 
1.1. Klagenemnda ved AMH oppnevnes av styret. 

	  
1.2. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og 
varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, og skal ikke 
være ansatt ved høyskolen. To medlemmer med personlige varamedlemmer skal være 
ansatt ved høyskolen, fortrinnsvis likt fordelt på representant fra administrasjon og 
fagavdeling. To medlemmer med varamedlemmer skal være studenter. 
 
1.3. Medlemmene oppnevnes for en periode av tre år med unntak av 
studentmedlemmene som kan oppnevnes for kortere tid hvis studietilknytningen varer 
under tre år, dog for minst ett år. 
 
1.4. Studentrepresentanter oppnevnes etter forslag fra studentenes tillitsvalgte. 
Ansattrepresentanter oppnevnes etter forslag fra høgskoledirektør og rektor. 
 
1.5. Høgskoledirektør utpeker sekretær for klagenemnda. 
 
 
§ 2 Klagenemndas mandat 
2.1. Klagenemnda behandler klager over alle enkeltvedtak ved AMH, med unntak av 
klager i ansettelsessaker. Et enkeltvedtak er vedtak som gjelder rettigheter og plikter 
for en eller evt. flere bestemte personer. Typiske saker er klager over formelle feil ved 
eksamen, klager over avslag på søknad om opptak, klager over avslag på søknad om 
tilrettelagt eksamen, klager over avslag på søknad om permisjon fra studier og klager 
på avgjørelse om tap av studierett. 
 
2.2. Foruten å avgjøre klager over enkeltvedtak har styret besluttet at klagenemnda 
også skal treffe avgjørelse i andre klagesaker for studentene ved AMH. 
 
 



2.3. I tillegg fatter klagenemnda vedtak som første instans i en del saker. Det gjelder 
saker om: 
 

• annullering av eksamen eller prøve på grunn av fusk 
• annullering av godskriving eller godkjenning av utdanning eller fritak for 

eksamen eller prøve på grunn av uredelig opptreden 
• bortvisning eller utestenging på grunn av grovt forstyrrende/klanderverdig 

opptreden 
• utestenging på grunn av fusk 
• utestenging på grunn av straffbare forhold 

 
2.4. Sakene som fremgår av kulepunktene over behandler klagenemnda som alternativ 
til styret. Disse sakene er ikke klagesaker.  

 

§ 3 Klagenemndas avgjørelse 

3.1. Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller 
varamedlem for lederen, og to andre medlemmer deltar. Vedtak i klagesaker fattes 
ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet har klagenemndas leder dobbeltstemme. 
 
3.2. Klagenemndas vedtak i ordinære klagesaker kan ikke påklages videre, med 
mindre annet følger uttrykkelig av loven. Dersom det i overensstemmelse med dette 
ikke foreligger klageadgang over klagenemndas vedtak, må de som ønsker å angripe 
klagenemndas vedtak i tilfelle gjøre det gjennom søksmål ved de alminnelige 
domstoler. 
 
3.3. I saker om annullering av eksamen, bortvisning, utestengning mv. hvor nemnda 
er førsteinstans, kan vedtaket påklages til en nasjonal klagenemnd oppnevnt av 
departementet (Felles klagenemnd). I saker om utestengning og bortvisning har 
studenten rett til å få utgifter til advokatbistand dekket av høyskolen, jf. § 4-8 i Lov 
om universiteter og høyskoler.  
 
 
Styret kan gi utfyllende regler om saksbehandlingen for klagenemnda. 
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