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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I UNIVERSITETS- OG 
HØYSKOLELOVEN 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev av 6. 
mars 2008. Vi har følgende merknader: 
 
Til punkt 2 – Godkjenning og godskriving av utdanning tatt ved annen institusjon 
Ombudet støtter forslaget om å gi NOKUT en sterkere rolle ved den faglige 
godkjenningen av utdanning, herunder gjennom koordineringsansvaret for den nye 
godkjenningsdatabasen. Dette vil forhåpentligvis effektivisere behandlingen av 
søknader om godkjenning og sikre likebehandling av søknadene. Det er viktig, særlig 
for arbeidssøkere og studenter med utenlandsk utdanning, at deres inntreden i det 
norske arbeidsmarkedet, eller opptak til norske studiesteder ikke sinkes unødvendig. 
 
Videre vil ombudet støtte forslaget om at kostnadene ved bedømming av utenlandske 
doktorgrader, og som ikke er begrunnet i en søknad på en utlyst stilling ved 
vedkommende institusjon, kan belastes søkeren. Forutsetningen for at forslaget 
støttes er imidlertid at departementets merknad om at det ved vurderingen skal tas 
særlig hensyn til lavinntektsgrupper, flyktninger og andre, blir fulgt opp i praksis. 
Etter ombudets oppfatning burde adgangen til slik skjønnsmessig vurdering av 
dekningsadgangen og kriteriene for denne, kommet frem i lovteksten. I alle tilfelle 
bør forskriftsadgangen etter § 3-6 (6) benyttes, slik at omfanget av institusjonenes 
plikter og rettigheter i denne forbindelse blir gjort kjent.  
 
Til punkt 4 – Rettigheter for studenter som får barn i studietiden 
Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at det er positivt at det skal foretas 
en helhetlig gjennomgang av regelverket som angir studentforeldres rettigheter i 
studietiden. Ombudet understreker at det er viktig at igangsetting av dette arbeidet 
ikke trekker ut i tid. 
 

  side 1 av 2  



Ombudet støtter det konkrete forslaget om endring i universitets- og høyskoleloven § 
4-5, som legger opp til at det presiseres i bestemmelsen at studenter i 
foreldrepermisjon har studierett i denne tiden. 
 
Når det gjelder spørsmålet om gravide studenters rett til utsatt eksamen, er det 
foreslått en forskriftshjemmel om dette. Ombudet har fått noen henvendelser om 
eksamensavvikling og graviditet. Ombudet mener at en rett til utsatt eksamen når det 
anses nødvendig ut fra graviditet eller fødsel, bør fremgå direkte av loven.  Vi vil 
minne om at likestillingsloven § 3 annet ledd nr 2 slår fast at handlinger ”som setter 
en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet 
eller fødsel” anses å utgjøre direkte forskjellsbehandling. Etter likestillingsloven er 
det ingen unntak fra lovens forbud mot direkte forskjellsbehandling. Det eksisterer et 
ulovfestet unntak, men dette kan kun anvendes i helt spesielle tilfeller. 
 
Ombudet vil for øvrig vise til Likestillings- og diskrimineringsnemndas uttalelse i sak 
24/2006, som er lagt ut på www.diskrimineringsnemnda.no. I denne uttalelsen 
fastslår nemnda at et universitet ikke kan behandle fravær på grunn av graviditet og 
fødsel på linje med fravær på grunn av sykdom. Nemnda uttaler seg også om 
universitetets plikt til å gi gravide studenter/studenter som akkurat har født et 
tilpasset eksamensopplegg. 
 
Ombudet vil derfor foreslå at rett til utsatt eksamen når slik eksamen anses 
nødvendig ut fra graviditet eller fødsel, skal fremgå av § 4-5. De nærmere regler 
omkring dette kan inntas i forskrift. 
 
Ombudet har ikke ytterligere merknader til forslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Elisabeth Lier Haugseth 
Avdelingsleder      
        Margrethe Søbstad 
        Seniorrådgiver 
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