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Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å gi innspill til lovforslaget. 

Studentombud
Departementets forslag om å lovfeste en ordning med studentombud er positivt. Det vil bidra til å styrke 
studentenes rettigheter og bidra til god kvalitet i utdanningene. 

Studenter melder om brudd på taushetsplikten, systematiske avslag på klager, forskjellsbehandling, 
uforsvarlig lang saksbehandlingstid og trakassering av alle slag, men er redd for å melde på grunn av frykt 
for represalier, og at de opplever å bli tråkket på.  Å få snakke konfidensielt med et studentombud i forkant 
av et varsel kan medføre at flere tør ta steget og varsle om uheldige hendelser og trakassering. At noen kan 
veilede studentene med tanke på rettigheter og saksbehandling og som kan bidra med rask og rettferdig 
saksgang er nødvendig. Et lavterskeltilbud der studenten kan henvende seg om saker som angår 
studiesituasjonen og få veiledende hjelp med saksbehandling ønskes derfor velkommen.

NSF støtter departementets forslag om å lovfeste ordningen med studentombud både i lov om universiteter 
og høyskoler og i lov om yrkesfaglig utdanning. NSF vil presisere at personen som innehar stillingen som 
studentombud bør ha:

 juridisk og pedagogisk kompetanse-
god kjennskap konfliktløsning-
være underlagt taushetsplikt som gjelder alle opplysninger i ombudets saker -

Forbud mot trakassering og seksuell trakassering
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Kunnskapsdepartementet foreslår å ta inn en bestemmelse om utdanningsinstitusjonenes plikt til å 
forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering i universitets- og høgskoleloven (UH-loven) og i 
fagskoleloven, tilsvarende  plikten i likestillings- og diskrimineringsloven §13 sjette ledd og §13 første ledd. 

NSF  støtter forslaget. Alle former for trakassering er uakseptabelt, og en slik bestemmelse  vil tydeliggjøre 
utdanningsinstitusjonenes ansvar, samt skape oppmerksomhet om viktigheten av forebyggende arbeid.  

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov
Universitetene og høyskolene har ansvar for at alle studentene 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.  Bestemmelsen i likestillings- og 
diskrimineringsloven § 21 gir tydelige rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov, 
i møte med for eksempel en utdanningsinstitusjon. Dagens bestemmelse i UH-loven omtaler  tilrettelegging 
«så langt det er mulig og rimelig», og reflekterer ikke tilstrekkelig gjeldende rett. 

NSF støtter kunnskapsdepartementets forslag til endringer i UH-loven § 4-3 femte ledd og fagskoleloven § 
15 femte ledd, slik at loven er i overenstemmelse med diskrimineringsregelverket når det gjelder studenter 
med funksjonsnedsettelse og særskilte behov og deres krav til tilrettelegging. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By
Forbundsleder                                                                                    

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef
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