Høringssvar fra Studentparlamentet UiB til
"Høring om endringer i universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud,
trakassering og tilrettelegging læringsmiljø"
Først og fremst vil Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen takke for muligheten til å
komme med internt høringssvar. Universitets- og høyskoleloven er meget viktig for
studentdemokratiet, og danner grunnlaget for vårt virke. Videre følger våre bemerkninger til
forslagene.

Punkt 1 - Lovfesting av studentombudsordningen
Studentparlamentet ved UiB stiller seg svært positive til de nye bestemmelsene, med bare
en endring. En lovregulering av studentombudsordningen har vært en kampsak for
studentbevegelsen lenge. Det er godt å se at en slik lovregulering nå ser ut til å
gjennomføres.
Vi skulle gjerne sett en presisering i § 4-17 Studentombud (1) om at tilgangen på et
studentombud skal være fysisk tilgjengelig. For at studentombudet skal oppleves som et
lavterskeltilbud og være tilgjengelig for alle studenter ved institusjonen er det nødvendig med
fysisk tilstedeværelse. Det være seg kontortid eller andre ordninger. Samtidig vil vi også
påpeke at vi ikke mener kontortid hele dagen alle dager, men det er viktig at studentombudet
har noe tid hvor det er fysisk mulig å få tak i vedkommende. Det får være opp til institusjonen
selv å finne ordninger som passer. Dette gjelder både i lov om universiteter og høyskoler,
og i lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Punkt 2 - Plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering
Studentparlamentet ved UiB har i lang tid jobbet mot seksuell trakassering. Det er viktig for
studentene våre å ha et regelverk å se til, samt en klar avklaring på ansvar hos institusjonen.
Vi stiller oss svært positive til endringen, og presiseringen av seksuell trakassering.

Punkt 3 - Individuell rett til tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og
særskilte behov
Studenter med funksjonsnedsettelse og særskilt behov er en sårbar gruppe. Vi stiller oss
positive til den foreslåtte endringen, med et par kommentarer.
Som høringsnotatet sier, disse endringene reflekterer gjeldende rett, og vil derfor ikke ha økt
administrativ eller økonomisk konsekvens for institusjonen. Likevel skal det i vurderingen for
tilretteleggelse legges særskilt vekt på “kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens

ressurser”. Vi mener dette er overflødig, da den foreslåtte endringen i praksis
reflekterer gjeldende rett.
Studenter med særskilte behov er en bred gruppe. Vi ønsker en avklaring på hva
“særskilt behov” tilsier, spesielt sett i sammenheng med Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse av 2018. Funksjonsnedsettelser er ikke det samme som psykiske
utfordringer, men i dagliglivet vel så utfordrende.
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