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Høringssvar fra Norsk studentorganisasjon 

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å svare på denne høringen, og 

ønsker å være med på å forme fremtidens likestillingspolitikk. Vi konsentrerer oss om 

likestilling i forbindelse med høyere utdanning, og innenfor det om rekruttering, opptak og 

gjennomføring, i tillegg til at vi vil komme men noen generelle bemerkninger.  

I NSOs øyne handler likestilling i første omgang om rettferdighet, og lik rett til høyere 

utdanning. Likestilling i akademia har i tillegg til like muligheter en særlig funksjon, siden det 

handler om kunnskapsutvikling og viktigheten av ulike perspektiver på kunnskap og 

forskning. Likestilling i akademia handler dermed også om utdannings- og 

forskningskvalitet. NSO mener at utvalget retter for lite oppmerksomhet mot dette,  og på 

den lave kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i akademia. 

 

Kommentar til mandatet 

NSO er enig i at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår for å gjøre det norske samfunnet 

kjønnsmessig likestilt, og at det også er viktig å se på kjønn i sammenheng med etnisitet, 

klasse og livsløp. Likevel mener vi at utredningen på grunn av denne begrensningen i 

mandatet overser mange viktige områder av likestillingarbeidet. Dette er spesielt synlig når 

det kommer til etnisitet og klasse uavhengig av kjønn, og likestilling for personer med 

nedsatt funksjonsevne, og vi skulle dermed ønske at utredningen hadde tatt utgangspunkt i 

et bredere likestillingsbegrep. 

 

Ansvar for likestilling 

NSO mener at for at det skal skje fremgang på likestillingsfronten, så må det også tas 

tydelig ansvar for å det. Likestilling innen akademia er et felles ansvar for 

utdanningsinstitusjonene, -, likestillings- og inkluderingsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet. Da midlertidighet er en stor utfordring for rekruttering til 

vitenskapelige stillinger, er det naturlig at Arbeidsdepartementet også involveres i dette 

arbeidet. Videreføringen av Kjønnsbalanse i forskning-komiteen anser vi som en særlig god 

måte å sikre utviklingen av Kunnskapdepartementets arbeid med dette.  

 

Det er viktig at enkeltproblemene anerkjennes for det de er. Et bredt likestillingsbegrep 

betyr ikke at alt må gjøres av alle samtidig, da dette lett kan føre til ansvarspulverisering, 

men det betyr at det er mulig å jobbe med flere områder samtidig . Med dette i mente 

mener NSO at utvalgets forslag om å la ansvaret ligge helt tydelig hos BLD er et godt 

forslag, så lenge BLD også har myndighet til å pålegge andre departementet ansvar på 

konkrete områder, og komme med forslag til fremgangsmåte. 

 

NSO mener også at høyere utdanningsinstitusjoner skal ha egne mål for likestilling, og 

strategier for å avdekke kritikkverdige forhold. Å nasjonale mekanismer for oppfølging av 

lokal strategigjennomføring er også noe det må jobbes med. Rekruttering av 

underrepresenterte grupper skal være en prioritet hos alle høyere utdanningsinstitusjoner, 

både når det kommer til studier og til vitenskapelige stillinger. I likhet med utvalget er NSO 

enig i at det må gjøres gode evalueringer av hvilke tiltak som fungerer og ikke. 
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Tiltak for likestilling 

NSO er positiv til de tiltakene som foreslås for høyere utdanning og akademia under kapittel 

16 ”Innsatsområder”, og vi er fornøyd med de fleste forslagene. Dette gjelder forslagene om 

pedagogikk for likestilling, ressursmiljø for å fremme likestilling i lærerutdanning og 

læremidler, og kjønnspoeng i høyere utdanning.  

 

NSO mener at sammenhengen mellom videregående utdanning og høyere utdanning må 

vies mer oppmerksomhet, og at tiltakene som foreslås for videregående utdanning må 

vurderes om kan brukes også i høyere utdanning. NSO vil påpeke viktigheten av god 

veiledning og oppfølging på videregående nivå. Veiledere i videregående skole må være 

bevisst sitt ansvar for å oppfordre kommende studenter til å velge kjønnsutypisk. Utvalgets 

anbefaling om å igangsette et program for frie utdanningsvalg stiller NSO seg bak. Samtidig 

mener vi at siden det gjøres en stor andel kjønnstradisjonelle valg av høyere utdanning, 

burde det gjøres lignende tiltak på høyere utdanning som foreslås for videregående 

opplæring.  

 

NSO er særlige positive til forslaget om pedagogikk for likestilling, samt ressursmiljøer for å 

fremme likestilling i lærerutdanning og læremidler. Vi ønsker at det i dette arbeidet både 

skal kunne fokusere på kjønn, sammenheng kjønn-etnisitet, og på etnisitet alene.  

 

NSO er fornøyd med at utvalget trekker frem kjønnspoeng som et fungerende tiltakt.  VI vil 

også rose utvalget for å ønske en strategisk og reviderbar bruk av kjønnspoeng, da vi ikke 

mener dette burde brukes før andre tiltak, som for eksempel rekrutteringsstrategier for det 

underrepresenterte kjønn, er forsøkt. Det skal også være en lokal vurdering hvorvidt 

kjønnspoeng skal brukes.  

 

NSO er derimot skeptisk til forslaget om et likestillingsstipend. Vi mener ikke at personlige 

økonomiske insentiver er den riktige formen for tiltak på likestillingsfronten, og ønsker heller 

at det satses mer andre rekrutteringsmekanismer.  

 

Mentorordninger for studenter fra underrepresenterte grupper, hvor de får oppfølging av 

vitenskapelig ansatte og/eller studenter fra samme underrepresenterte gruppe er et tiltak 

som burde oppfordres til.  

 

Under ”Program for forebygging av seksuell trakassering” på side 350-352 i utredningen 

kommer utvalget med en rekke gode forslag for å forebygge seksuell trakassering i skolen. 

NSO mener at også seksuell trakassering i akademia er et område som trenger 

oppmerksomhet, og at Kunnskapsdepartementet må påse at utdanningsinstitusjonene har 

klare retningslinjer for forbygging av trakassering og misbruk av maktforhold. 

 

NSO mener at utredningen mangler konkrete tiltak for etniske minoriteter og ikke-vestlige 

studenter. For å sørge for at personer med ikke-vestlig bakgrunn kan ta høyere utdanning i 

Norge, er det viktig at reglene for å godkjent utdanning for utlandet forenkles, gjennom 

kortere behandlingstid og bedre informasjon. Dette er et ansvar som må ligge hos 

Kunnskapsdepartementet. 
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Utdanningsinstitusjoner skal være inkluderende arenaer, og må sørger for at elever og 

studenter har mulighet til å praktisere sin tro, uten at dette er til sjenanse for medelever. 

 

Kjønnsbalanse i akademia 

NSO savner oppmerksomhet og tiltak når det kommer til likestilling blant vitenskapelig 

ansatte i akademia. Mangfold blant vitenskapelige ansatte er viktig da det både har en 

påvirkning på hvilke rollemodeller studenter har, på hvem som styrer kunnskapsutviklingen, 

og på prestisje generelt i samfunnet. I rekruttering og ansettelse av vitenskapelige ansatte 

må det være en bevissthet omkring kjønnsubalanse, og det må kunne brukes tiltak som 

motarbeider de eksisterende strukturelle ulikhetene. 

 

Vektlegging av forskningsaktivitet til fordel for undervisningsaktivitet som kriterier for 

opprykk i akademiske stillinger har en negativ effekt på kvinneandelen i disse stillingene, og 

departementet må sammen med KD og Kif-komiteen konkretisere hvordan de vil arbeide for 

flere kvinner i toppstillinger. Som et eksempel til etterfølgelse er det særlig verdt å trekke 

frem det målrettet likestillingsarbeidet som har blitt gjort ved Universitetet i Tromsø. 

 

NSO mener at representative ansettelseskomiteer skal være en selvfølgelighet i 

ansettelsesprosesser. Videre mener vi at forutsigbarhet, ved å ha redusere antallet 

midlertidige stillinger og sikre stabile lønnsordninger, vil ha en positiv effekt på rekruttering 

av kvinner til vitenskapelige stillinger. 

 

Kunnskapsutvikling 

NSO er enig i den gjennomgående holdningen i utredningen om at likestillingstiltak stadig 

må revideres og vurderes om har en effekt eller ei.  

 

Av forslagene i kapittel 17 ”Kunnskapsutvikling” vil NSO rose utvalget for å etterspørre mer 

forskning på hva som påvirker ungdoms utdanningsvalg, og ønsket om mer kunnskap om 

studenters opplevelse av å være i mindretall. NSO samarbeider gjerne med departementet 

med disse områdene i fremtiden.  

 

Velferd for likestilling 

NSO mener utredningen burde viet større plass til sammenhengen mellom velferdsordinger 

og likestilling. Både når det kommer til sosial bakgrunn og kjønn har dette en stor betydning 

for hvorvidt en student anser høyere utdanning som aktuelt eller ei. For studenter er det 

viktig med et godt velferdstilbud omkring studiene, tilbud om psykisk helsehjelp, og at 

utdanningsinstitusjonen tilrettelegger for inkludering. Det er også svært viktig med 

økonomiske støtteordninger som gjør at alle kan delta i høyere utdanning på likt grunnlag, 

for eksempel ekstra studiestøtteordninger for studenter med barn. Dette er tiltak som er til 

det gode for alle studenter, men som særlig er en nødvendighet for studenter fra mindre 

ressurssterk økonomisk bakgrunn, studenter uten foreldre med høyere utdanning og 

studenter med barn.  

 

 

 

Studenter med nedsatt funksjonsevne 
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I arbeidet med en kommende stortingsmelding om likestilling, ønsker at det også skal ses 

på tiltak og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. I dette arbeidet må 

utdanningsinstitusjoner ha strategier som forhånd tar høyde for at studenter har ulike 

behov, og at det finnes konkrete strategier for arbeid med et inkluderende læringsmiljø og 

universell utforming. NSO ønsker at departementet i dette arbeidet fokuserer på de positive 

effektene av å tilrettelegge på forhånd, heller enn å stigmatisere studentene gjennom at 

denne selv må oppsøke og kreve tilrettelegging. Utdanningsinstitusjonene må i tillegg til 

dette gi god informasjon om studenter mulighet for individuell tilrettelegging av 

studiehverdag og studieløp, og for å få fremgang i arbeidet med universell utforming må det 

bevilges øremerkede midler til dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øyvind Berdal       Jorid Martinsen 

Leder        Velferds- og likestillingsansvarlig 
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