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Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven -
studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

Studentombud
Kunnskapsdepartementet foreslår at ordningen med studentombud lovfestes i både universitets- og
høgskoleloven og fagskoleloven. USN støtter dette forslaget og kan opplyse om at vi allerede er et av de
universitetene som har innført ordning med studentombud.

Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering.
USN støtter en presisering og tydeliggjøring av forbudet mot trakassering og seksuell trakassering som
Kunnskapsdepartementet ønsker.

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov (pkt. 4)
USN er tilfreds med departementets forslag om å endre ordlyden i § 4-3 slik at den er i samsvar med
likestillings- og diskrimineringsloven.

Harmoniseringen og endring i ordlyd fra «Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge
studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov» til «Retten gjelder tilrettelegging som ikke
innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen» fremsettes i innledningen å være en
tydeliggjøring av utdanningsinstitusjonene plikt, og å gi bedre rettigheter til personer med nedsatt
funksjonsevne og særskilte behov i møte med et lærested. USN forstår også dette som en innskjerping og
en økt forventning til hva USN skal bidra med av tilrettelegging for den enkelte student med
funksjonsnedsettelse eller særskilt behov. USN etterlyser imidlertid en nærmere beskrivelse avutsagnet «en
uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen» slik atutdanningsinstitusjonene kan ha en tilnærmet lik
forståelse og praktisering av loven.

Det som fremsettes og forstås som en innskjerping av plikten til tilrettelegging, vil slik USN tolker det
medføre at en større andel studenter vil ha krav på tilrettelegging fra USN. Vi oppfatter dette å være en
utvidelse av retten til tilrettelegging og medføre at institusjonene må avsette økte ressurser til å oppfylle
kravene til tilrettelegging i tiden som kommer. USN bemerker at selv om lovendringen kun er ment som en
presisering av gjeldende rett, vil endringen i realiteten medføre en økning i de administrative eller økonomiske
kostnader for utdanningsinstitusjonene. Etter USNs vurdering bør en slik vurdering fremgå i avsnittet om økonomiske
og administrative konsekvenser.

USN mener at en utvidet plikt til tilrettelegging nødvendigvis vil medføre økt ressursbruk; dette ser vi i
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sammenheng med at Universitets og høyskoleloven ble endret i juni 2018 slik at studenter med 
funksjonsnedsettelser har rett til begrunnede enkeltvedtak om hvorvidt de får tilrettelegging eller ikke. 
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