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Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag på høring om lovfesting av
studentombud, synliggjøring av institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering
og seksuell trakassering og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og
særskilte behov.
Vedlagt følger høringsnotat inkludert utkast til endringer i lov om universiteter og høyskoler
av 1. april 2005 nr. 15 (universitets- og høyskoleloven) og lov om høyere yrkesfaglig
utdanning av 8. juni 2018 nr. 28 (fagskoleloven).
Forslagene i høringsnotatet
Studentombud
Kunnskapsdepartementet foreslår at ordningen med studentombud lovfestes både i
universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Departementet legger vekt på at
institusjonene bør ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov.
Studentombudenes oppdrag vil blant annet være å veilede studentene i forbindelse med
klager, å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og bringe saker frem for institusjonsstyret
eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid.
Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering
Departementet ønsker å tydeliggjøre forbudet mot trakassering og seksuell trakasering og
institusjonenes og fagskolenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell
trakassering jf. lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 16. juni 2017 nr. 51
(likestillings og diskrimineringsloven) § 13. Forslaget endrer ikke gjeldende rett, men er ment
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å synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte i sektorlovgivningen for universiteter,
høyskoler og fagskoler.
Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov
Den nye likestillings- og diskrimineringsloven har også bestemmleser som gir studenter med
funksjonsnedsettelse krav på tilrettelegging i studiet. Tilrettelegging og universell utforming
følger også av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Alle læresteder har
ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Det
innebærer blant annet å sikre at også studenter med nedsatt funksjonsevne eller lese- og
skrivevansker får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset deres behov.
Likstillings- og diskrimineringsloven § 21 gir bedre rettigheter til personer med nedsatt
funksjonsevne og særskilte behov i møte med, for eksempel, et lærested. Det foreslås på
denne bakgrunn noen endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven, for bedre
å harmonisere bestemmelsene om tilrettelegging med likestillings- og diskrimineringsloven.
Høringssvar
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2607090. Høringsfristen er 30. november 2018.
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