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Høring – Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - 

studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. september 2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 15. oktober 2018. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

Norsk overlegeforening (Of) vurderer det som positivt at departementet foreslår å lovfeste en 

ordning med studentombud. Dette er etter OFs syn et viktig bidrag for å tydeliggjøre 

utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering så vel som 

andre typer trakassering, samt en bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne 

og særskilte behov. OF forstår høringsnotatet slik at det allerede i dag er etablert studentombud 

slik at en stor andel av studentene allerede har ombud ved sitt studiested. OF mener det er 

positivt at ordningen lovfestes slik at det etableres studentombud der dette i dag ikke 

eksisterer.  

 

Når det gjelder spørsmål om å ansette studentombud på åremål, er det OFs vurdering at 

hovedregelen om fast ansettelse bør gjelde også denne typen stillinger. OF forstår 

begrunnelsen, samtidig som OF ikke helt kan se at stilling som studentombud skiller seg 

vesentlig fra for eksempel stilling som personvernombud mv. Etter det OF er kjent med, 

ansettes personvernombud for eksempel i sykehus i faste stillinger. Sykehusansattes 

stillingsvern er riktignok regulert av arbeidsmiljøloven fullt ut, og OF kan ikke se at 

universitets- og høyskoleansatte bør ha dårligere vern. Stilling som studentombud kan også til 

en viss grad sammenlignes med verv innen vernetjenesten, og OF kan ikke se sterke 

motforestillinger mot fast ansettelse i slike stillinger. Det er på denne bakgrunn OFs vurdering 

at studentombud bør sikres det stillingsvernet som ligger i fast ansettelse. 

 

Endelig bemerkes at OF mener det er uheldig å pålegge de aktuelle virksomhetene å opprette 

studentombud samtidig som det ikke følger friske midler med ordningen. Basert på en 

kartlegging av de institusjonene som i dag har et studentombud, anslås et studentombud i 100 

% stilling med drift- og kontorutgifter å koste i størrelsesorden 1 million kroner. OF mener det 

bør følge friske midler med lovfesting av ordningen.  
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