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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om opptak til 
høyere utdanning 
 

Vi viser til departementets brev den 04.07.16. 

 

Departementet viser bl.a. til at UiO og UiB har søkt om en forsøksordning med særtiltak for 

mannlige søkere til profesjonsutdanningen i psykologi.   

 

Også ved NTNU er kjønnssammensetningen skjev på psykologstudiet. Ved opptaket til 

profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i 2016 var andelen ja-svar for kvinner 81 prosent.  Ved 

profesjonsstudiet samlet er andelen kvinnelige studenter 78 prosent. Norsk psykologforening har 

opplyst at blant yrkesaktive er 70,3 prosent kvinner. Blant studentmedlemmene er tilsvarende tall 

77,4. Dette viser at menn er underrepresentert både i yrkeslivet og på studiet.  

 

Både ut fra kjønnsammensetningen på studiet og i yrkeslivet ser vi at det kan være behov for 

særtiltak for å få flere menn i studiet. Antakelig vil det være mest effektivt med egen kvote for menn 

for å sikre en jevnere kjønnsbalanse. Egen kvote vil være mer forutsigbart og vil lettere sikre at det 

underrepresenterte kjønn blir tatt opp. Det er likevel en forutsetning at det stilles krav om minimum 

karakterpoeng for å bli tatt opp i egen kvote, samtidig som karakterkravet ikke må settes så høyt at 

det i praksis vil være urealistisk å oppnå kravet. I tillegg er det viktig med målrettede 
rekrutteringstiltak.  

 

Særtiltak for menn reiser ellers juridiske utfordringer som må være avklart før NTNU kan anbefale 

dette. Departementet viser til at forskrift om opptak til høyere utdanning gir hjemmel for 

tilleggspoeng for underrepresentert kjønn ved opptak, men vi stiller spørsmål ved om dette er 

tilstrekkelig hjemmel til å gi mannlige søkere tilleggspoeng eller egne kvoter ved opptak til 

utdanning.  

 

 



2 av 2 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

29.09.2016 
Vår referanse 

2016/17570/AMS 

 

Etter gjeldende likestillingslov med forskrifter er det større begrensninger for særtiltak for menn ved 

opptak til utdanning enn for kvinner. Særtiltak for menn kan bare gis for opptak til studier som 

særlig er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, jf forskrift til likestillingsloven om 
særbehandling av menn § 3. Profesjonsstudiet i psykologi faller utenfor dette.  

 

Det er imidlertid foreslått endringer i likestillingsloven hvilket kan medføre at det på sikt vil bli 

utvidede muligheter.  Før det innføres tilleggspoeng eller egne kvoter for menn må de nødvendige 

nasjonale lovendringer være på plass, og det må i tillegg også være avklart at tiltaket ikke strider 

mot EU-retten. Det vil være svært uheldig om tiltaket i ettertid viser seg å være i strid med 

diskrimineringslovgivningen med de konsekvenser det vil medføre for opptaket og mulige 

erstatningskrav. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Berit Kjeldstad 
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Anne Marie Snekvik 
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