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Høring – Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven 

 

Vi viser til brev av 10.07.13 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har følgende merknad: 

 

Til høringsnotatets punkt 5. Rett til utsatt eksamen: 

BLD støtter at studenter som venter barn har rett til utsatt eksamen. Dette legger bedre til rette 

for kombinasjon av familieliv og studier. Det er også positivt at rettigheten gjelder både mor 

og far, i tråd med ønsket om et likestilt foreldreskap, og at også adoptivforeldre omfattes. 

 

§ 4-5 første ledd lyder i dag: ”En student som får barn under studiene, skal gis rett til 

permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har 

studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier 

på tilsvarende nivå som før permisjonen. Departementet kan gi forskrift om studenters 

adgang til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-

1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.” I Ot.prp. 83 (2007-2008) sies det blant annet 

følgende om denne bestemmelsen: ”(…) Departementet mener at det særlig bør vektlegges at 

studenter som får barn i studietiden skal ha så like rettigheter som mulig som arbeidstakere. 

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.(…)” 

Arbeidsmiljøloven § 12-4 fastsetter, at etter fødselen skal mor ha permisjon de første seks 

uker, med mindre hun fremlegger legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid. Så 

vidt vi kan se, innebærer dermed høringsforslaget en innstramming av gjeldende lovtekst. 

BLD mener en innstramming er uheldig. For mødre som føder barn bør perioden for rett til 

utsettelse av eksamen være lenger enn tre uker. I følge arbeidsmiljøloven § 12-4 skal mor ha 

permisjon fra arbeid de første seks ukene etter fødsel. Regelen er begrunnet i hensynet til 
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mors helse. Det samme tidsperspektivet bør gjelde for rett til utsettelse av eksamen. 

BLD foreslår på denne bakgrunn, at lovforslaget endres slik at en student som venter barn 

skal ha rett til utsatt eksamen i tre uker før termin og seks uker etter fødsel. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Blom-Dahl (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Camilla Børresen Tjelflåt 

 seniorkonsulent 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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